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На основу одредаба чл. 13, 14. и 20. Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон), чл. 2. став 3. тачка 4) и 
3. тачка 4) Закона о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 32. 
став 1. тачка 20) и 66. тачка 3. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др.закон., 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 др. закон) 
и члана 39. став 1. тач. 5) и 6) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца 
на седници, одржаној 19. септембра донела је

О Д Л У К У
о приступању изради Локалног плана 

управљања отпадом на територији Града 
Пожаревца за период 2023 – 2032. године

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Локалног пла-

на управљања отпадом на територији града Пожа-
ревца за период 2023 – 2032. године. ( даљем тексту: 
Локални план)

Члан 2.
Локални план управљања отпадом доноси се на 

период од десет година и треба да садржи: очекива-
не врсте, количине и порекло укупног отпада који 
ће бити искоришћен или одложен у оквиру терито-
рији обухваћене планом, очекиване врсте отпада, 
дефинисане циљеве које треба остварити, програ-
ме сакупљања отпада, смањења количине отпада у 
комуналном отпаду са предлозима за поновну упо-
требу, управљања индустријским отпадом и разви-
јања јавне свести о управљању отпадом, мере које 
треба применити, дефинисан план активности са 
очекиваним резултатима и роковима за извршење 
планираних мера и активности, процену трошкова 
и изворе финанисрања за планиране активности и 
као и друге податке, циљеве и мере од значаја за 
ефикасно управљање отпадом на територији Града 
Пожаревца.

Члан 3.
У циљу припреме Локалног плана управљања 

отпадом на територији Града Пожаревца, који ће 
обухватити целокупну територију Града Пожаревца 
са свим насељима, образује се Радна група за при-

прему Локалног плана. 

Члан 4.
Радну групу за припрему Локалном плана Реше-

њем образује Градско веће Града Пожаревца.

Члан 5.
Радну групу за припрему Плана чине председник 

Радне групе, заменик председника Радне групе и 
чланови из области комуналних делатности, при-
вреде, економије, здравства, просвете, права, урба-
низма, заштите животне средине, стручне институ-
ције, укључујући и представнике месних заједница, 
медија и невладиног сектора из области екологије.

Члан 6.
Задатак Радне групе за припрему Плана је:

• Да дефинише регулативни оквир припреме Ло-
калног плана,

• Да прикупи и обради податке о еконмским актив-
ностима на територији Града Пожаревца,

• Да прикупи податке и изврши анализу постојећег 
институционалног оквира управљања отпадом 
на територји Града Пожаревца,

• Да изврши анализу реализације Локалног плана 
управљања отпадом донетог децембра 2009. го-
дине,

• Да прикупи и обради квантитативне податке о 
отпаду,

• Да на основу истраженог стања дефинише про-
блемско стабло, опште и специфичне циљеве Ло-
калног плана,

• Да изврши планирање средстава за управљање 
отпадом,

• Да утврди адекватан техничко – технолошки кон-
цепт за успостављање одрживих токова свих вр-
ста отпада,

• Да изврши финансијску анализу одрживости 
Плана,

• Утврди надзор, праћење и рокове за извршење 
планираних мера и активности.

Члан 7.
Стручне и административне послове Радне групе 

за припему плана обављаће Градска управа Града 
Пожаревца, Одељење за локални економски развој, 
пољопривреду и заштиту животне средине

Члан 8.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА



Страна 4 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

2

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 
изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - 
испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 
98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18. 31/19, 37/19, 9/20 и 
52/21 ), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/14 - 
други закон, 101/16 - други закон и 47/18 и 111/21 - дру-
ги закон) и члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),   Скупштина Града 
Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 4“

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне регула-

ције „Пожаревац 4” (у даљем тексту: План).

Члан 2.
План је израдио Институт за архитектуру и урба-

низам Србије, Булевар краља Александра број 73/
II, Београд.

Члан 3.
Границом Плана обухваћен је део града Пожа-

ревца, у оквиру катастарских општина Пожаревац 
(највећим делом) и Ћириковац (мањим делом). 
Укупна површина је око 886.95 hа.

Граница Плана приказана је на графичким п
рилозима. 

У оквиру границе Плана налазе се следеће ката-
старске парцеле:

КО Пожаревац

Целе:

3057, 3059, 3060, 3137, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145, 
3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3159, 3161, 3162, 
3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3172, 
3173, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 
3183, 3186, 3187, 3189, 3191, 3192, 3195, 3198, 3199, 
3200, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3211, 
3213, 3214, 3215, 3219, 3220, 3222, 3229, 3230, 3231, 
3235, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 
3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3256, 
3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3266, 3268, 3271, 
3273, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3289, 3290, 
3291, 3294, 3295, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 
3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 
3315, 3316, 3320, 3321, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 
3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 
3337, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3351, 
3352, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3363, 
3364, 3367, 3368, 3369, 3370, 3385, 3386, 3451, 3452, 
3453, 3454, 3455, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 
3465, 3466, 3468, 3469, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 
3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3485, 
3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 
3496, 3497, 3498, 3501, 3502, 3504, 3506, 3507, 3509, 
3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3522, 
3523, 3527, 3529, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 
3538, 3539, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 
3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 3558, 
3559, 3560, 3561, 3566, 3567, 3568, 3572, 3576, 3578, 
3579, 3581, 3582, 3584, 3585, 3586, 3588, 3589, 3591, 
3592, 3593, 3595, 3596, 3600, 3605, 3606, 3607, 3609, 
3610, 3611, 3615, 3617, 3759, 3924, 3973, 4016, 4018, 
4064, 4066, 4068, 4069, 4070, 4077, 4079, 4100, 4103, 
4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 4118, 
4122, 4124, 4125, 4128, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 
4439, 4444, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4454, 4455, 
4456, 4457, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4648, 
4654, 4664, 4681, 4697, 4704, 4706, 4707, 4708, 4709, 
4713, 4716, 4718, 4734, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 
4796, 4797, 4798, 4799, 4802, 4803, 4810, 4813, 4815, 
4816, 4821, 4822, 4825, 4826, 4827, 4828, 4832, 4836, 
4838, 4839, 4848, 4850, 4851, 4853, 4854, 4858, 4859, 
4860, 4861, 4862, 4863, 4865, 4867, 4868, 4869, 4870, 
4872, 4874, 4876, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 
4884, 4887, 20872, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 
20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 
20886, 20887, 20888, 20889, 20901, 20902, 20903, 
20904, 20905, 20906, 20907, 20908, 20909, 20910, 
20911, 20912, 20913, 20914, 21257, 21258, 21261, 
21262, 10043/2, 10045/1, 20885/1, 20885/2, 21260/1, 
21260/2, 2489/3, 3041/12, 3041/13, 3041/14, 3041/15, 
3041/16, 3041/26, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3045/1, 
3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3046/1, 3054/1, 3056/1, 
3056/10, 3056/13, 3056/14, 3056/15, 3056/16, 3056/17, 
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3056/18, 3056/19, 3056/2, 3056/20, 3056/21, 3056/22, 
3056/23, 3056/24, 3056/25, 3056/26, 3056/27, 3056/28, 
3056/29, 3056/3, 3056/30, 3056/32, 3056/36, 3056/4, 
3056/5, 3056/9, 3058/1, 3058/10, 3058/11, 3058/12, 
3058/13, 3058/14, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3058/5, 
3058/6, 3058/7, 3058/8, 3058/9, 3070/1, 3070/3, 3071/1, 
3072/1, 3073/1, 3073/2, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 3139/2, 
3141/1, 3141/2, 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3149/1, 
3149/2, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/4, 3156/1, 3157/1, 
3157/2, 3157/3, 3157/4, 3158/1, 3160/1, 3160/2, 3171/1, 
3171/2, 3174/1, 3174/2, 3184/1, 3184/2, 3185/1, 3185/2, 
3188/1, 3188/2, 3190/1, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 3193/1, 
3193/2, 3193/3, 3194/1, 3194/2, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 
3197/1, 3197/2, 3201/1, 3201/2, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 
3210/1, 3210/2, 3210/3, 3210/4, 3210/5, 3210/6, 3210/7, 
3212/1, 3212/2, 3212/3, 3212/4, 3216/1, 3216/2, 3217/1, 
3217/2, 3218/1, 3218/2, 3221/1, 3221/2, 3221/3, 3221/4, 
3221/5, 3221/7, 3221/8, 3223/1, 3223/2, 3224/1, 3224/2, 
3224/3, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3, 
3227/1, 3227/2, 3227/3, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3232/1, 
3232/2, 3232/3, 3233/1, 3233/2, 3234/1, 3234/2, 3234/4, 
3236/1, 3236/2, 3236/3, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 3236/7, 
3240/1, 3240/2, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3255/2, 3262/1, 
3262/2, 3263/1, 3263/2, 3265/1, 3265/2, 3265/3, 3267/1, 
3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270/1, 3270/2, 3272/1, 3272/2, 
3272/3, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276/1, 3276/2, 
3276/3, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3279/1, 3279/2, 
3286/1, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3288/1, 3288/2, 3292/1, 
3292/2, 3292/3, 3293/1, 3293/2, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 
3296/4, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3312/1, 3312/2, 
3314/1, 3314/2, 3317/1, 3317/2, 3318/1, 3318/2, 3319/1, 
3319/2, 3322/1, 3322/2, 3322/3, 3338/1, 3338/2, 3339/1, 
3339/2, 3340/1, 3340/2, 3341/1, 3341/2, 3341/3, 3341/4, 
3349/1, 3349/2, 3350/1, 3350/2, 3350/3, 3350/4, 3353/1, 
3353/2, 3361/1, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3365/1, 3365/2, 
3365/3, 3366/1, 3366/2, 3366/3, 3371/1, 3383/1, 3384/1, 
3410/1, 3438/1, 3450/1, 3450/2, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 
3457/1, 3457/2, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3467/1, 3467/2, 
3467/3, 3470/1, 3470/2, 3484/1, 3484/2, 3489/1, 3489/2, 
3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3499/5, 3500/1, 3500/2, 
3500/3, 3500/4, 3500/5, 3503/1, 3503/2, 3519/1, 3519/2, 
3519/3, 3520/1, 3520/2, 3521/1, 3521/2, 3524/1, 3524/2, 
3525/1, 3525/2, 3525/3, 3526/1, 3526/2, 3528/1, 3528/2, 
3531/1, 3531/2, 3537/1, 3537/2, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 
3542/1, 3542/2, 3542/3, 3554/1, 3554/2, 3562/1, 3562/2, 
3562/3, 3562/4, 3563/1, 3563/2, 3563/3, 3563/4, 3565/1, 
3565/2, 3569/1, 3569/2, 3569/3, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 
3571/1, 3571/2, 3571/3, 3573/1, 3573/2, 3574/1, 3574/2, 
3575/1, 3575/2, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3580/1, 3580/2, 
3583/1, 3583/2, 3587/1, 3587/2, 3587/3, 3587/4, 3590/1, 
3590/2, 3590/3, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3594/4, 3594/5, 
3594/6, 3594/7, 3598/1, 3598/2, 3598/3, 3599/1, 3599/10, 
3599/2, 3599/4, 3599/5, 3599/6, 3599/7, 3599/8, 3599/9, 
3601/1, 3601/2, 3602/1, 3602/2, 3603/1, 3603/2, 3604/1, 
3604/2, 3608/1, 3608/2, 3608/3, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 

3613/2, 3614/1, 3614/2, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3616/4, 
3618/1, 3618/2, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 
3621/1, 3621/2, 3621/3, 3621/4, 3622/1, 3622/2, 3622/3, 
3623/1, 3623/2, 3623/4, 3623/5, 3623/6, 3623/7, 3623/8, 
3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625/1, 3625/2, 3625/3, 3625/4, 
3626/1, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3627/4, 3627/5, 3627/6, 
3627/7, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 3629/6, 
3629/7, 3629/8, 3629/9, 3630/1, 3630/2, 3630/3, 3630/4, 
3630/5, 3631/1, 3631/2, 3632/1, 3632/2, 3748/3, 3760/1, 
3760/2, 3761/1, 3761/2, 3762/2, 3762/4, 3762/5, 3763/1, 
3763/10, 3763/11, 3763/12, 3763/13, 3763/15, 3763/16, 
3763/17, 3763/18, 3763/19, 3763/2, 3763/20, 3763/21, 
3763/3, 3763/4, 3763/6, 3763/7, 3763/8, 3763/9, 3764/1, 
3764/2, 3764/3, 3764/4, 3764/5, 3764/6, 3764/7, 3764/8, 
3765/1, 3765/10, 3765/2, 3765/3, 3765/4, 3765/5, 3765/6, 
3765/7, 3765/8, 3765/9, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 
3918/5, 3918/6, 3918/7, 3919/1, 3919/2, 3919/3, 3919/4, 
3919/5, 3919/6, 3920/1, 3920/3, 3920/4, 3920/5, 3920/6, 
3920/7, 3921/1, 3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3921/6, 
3921/7, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3922/4, 3922/5, 3922/6, 
3923/1, 3923/10, 3923/11, 3923/2, 3923/3, 3923/4, 
3923/5, 3923/6, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3925/1, 3925/2, 
3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3925/7, 3925/8, 3926/1, 
3926/10, 3926/11, 3926/12, 3926/13, 3926/14, 3926/15, 
3926/16, 3926/17, 3926/18, 3926/19, 3926/2, 3926/20, 
3926/21, 3926/22, 3926/23, 3926/24, 3926/25, 3926/26, 
3926/27, 3926/28, 3926/29, 3926/3, 3926/30, 3926/31, 
3926/32, 3926/33, 3926/34, 3926/4, 3926/5, 3926/6, 
3926/7, 3926/8, 3926/9, 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3928/1, 
3928/10, 3928/11, 3928/12, 3928/13, 3928/14, 3928/2, 
3928/3, 3928/4, 3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 3928/9, 
3929/1, 3929/2, 3929/3, 3929/4, 3929/5, 3929/6, 3929/7, 
3929/8, 3929/9, 3956/1, 3957/1, 3957/2, 3972/1, 3972/10, 
3972/11, 3972/12, 3972/13, 3972/2, 3972/3, 3972/4, 
3972/5, 3972/6, 3972/7, 3972/8, 3972/9, 4004/1, 4004/3, 
4006/1, 4006/10, 4006/11, 4006/12, 4006/13, 4006/14, 
4006/15, 4006/16, 4006/17, 4006/18, 4006/19, 4006/20, 
4006/31, 4006/33, 4006/4, 4006/5, 4006/6, 4006/7, 
4011/10, 4011/11, 4011/12, 4011/2, 4011/3, 4011/4, 
4011/5, 4011/6, 4011/7, 4011/8, 4011/9, 4012/1, 4012/2, 
4012/3, 4012/4, 4012/5, 4012/6, 4012/7, 4012/8, 4012/9, 
4017/1, 4017/2, 4017/3, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4021/10, 
4021/11, 4021/12, 4021/13, 4021/14, 4021/15, 4021/16, 
4021/17, 4021/18, 4021/19, 4021/20, 4021/21, 4021/22, 
4021/7, 4021/9, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4063/1, 
4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/5, 4065/6, 
4065/7, 4067/1, 4067/2, 4067/3, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 
4078/1, 4078/2, 4078/3, 4078/4, 4078/5, 4078/6, 4078/7, 
4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 4080/3, 4081/1, 4081/10, 
4081/11, 4081/12, 4081/13, 4081/14, 4081/15, 4081/16, 
4081/17, 4081/18, 4081/19, 4081/2, 4081/20, 4081/21, 
4081/22, 4081/23, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 4081/6, 
4081/7, 4081/8, 4081/9, 4089/1, 4089/2, 4089/3, 4089/4, 
4089/5, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/13, 4090/14, 
4090/15, 4090/16, 4090/17, 4090/18, 4090/19, 4090/20, 
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4090/21, 4090/22, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 4090/26, 
4090/27, 4090/28, 4090/29, 4090/3, 4090/30, 4090/4, 
4090/5, 4090/6, 4090/7, 4090/8, 4090/9, 4091/1, 4091/10, 
4091/11, 4091/12, 4091/13, 4091/14, 4091/15, 4091/16, 
4091/17, 4091/18, 4091/19, 4091/2, 4091/20, 4091/21, 
4091/22, 4091/23, 4091/3, 4091/4, 4091/5, 4091/6, 
4091/7, 4091/8, 4091/9, 4092/1, 4092/2, 4098/1, 4098/3, 
4099/1, 4099/2, 4099/3, 4101/1, 4101/2, 4101/3, 4101/4, 
4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4104/1, 4104/2, 4107/1, 
4107/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 
4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4119/1, 4119/2, 4119/3, 
4120/1, 4120/2, 4120/3, 4120/4, 4121/1, 4121/10, 
4121/11, 4121/12, 4121/13, 4121/14, 4121/15, 4121/16, 
4121/17, 4121/18, 4121/19, 4121/2, 4121/20, 4121/21, 
4121/22, 4121/23, 4121/24, 4121/25, 4121/26, 4121/27, 
4121/28, 4121/29, 4121/3, 4121/30, 4121/31, 4121/32, 
4121/33, 4121/34, 4121/35, 4121/4, 4121/5, 4121/6, 
4121/7, 4121/8, 4121/9, 4123/1, 4123/2, 4123/3, 4126/1, 
4126/2, 4127/1, 4127/2, 4129/3, 4129/4, 4130/2, 4130/3, 
4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4131/6, 4131/7, 
4132/2, 4134/3, 4393/1, 4438/3, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 
4440/4, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2, 4443/1, 4443/2, 
4443/3, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4446/4, 4450/2, 
4451/1, 4451/11, 4451/12, 4451/13, 4451/14, 4451/15, 
4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 4451/20, 4451/21, 
4451/22, 4451/23, 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/6, 
4461/1, 4461/5, 4561/1, 4561/2, 4562/1, 4562/2, 4562/3, 
4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7, 4562/8, 4562/9, 4563/1, 
4563/11, 4563/12, 4563/13, 4563/17, 4563/18, 4563/2, 
4563/28, 4563/29, 4563/3, 4563/30, 4563/31, 4563/32, 
4563/33, 4563/34, 4563/35, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 
4563/39, 4563/4, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 4563/43, 
4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 
4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 
4563/56, 4563/57, 4563/58, 4563/59, 4563/6, 4563/60, 
4563/61, 4563/62, 4563/63, 4563/64, 4563/65, 4563/7, 
4563/8, 4563/9, 4564/1, 4564/2, 4571/1, 4571/10, 
4571/11, 4571/2, 4571/3, 4571/5, 4571/8, 4571/9, 4572/2, 
4572/4, 4572/6, 4573/87, 4573/89, 4649/1, 4649/2, 
4649/3, 4650/1, 4650/2, 4650/3, 4650/4, 4650/5, 4650/6, 
4651/1, 4651/2, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 
4663/2, 4668/2, 4671/7, 4672/2, 4674/15, 4687/3, 4696/1, 
4696/2, 4696/3, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4701/1, 4701/2, 
4701/3, 4702/1, 4702/2, 4702/3, 4702/4, 4702/5, 4702/6, 
4703/1, 4703/2, 4703/3, 4705/1, 4705/2, 4705/3, 4710/1, 
4710/2, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4712/1, 4712/2, 4714/1, 
4714/2, 4714/3, 4715/1, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 
4719/1, 4720/1, 4722/1, 4789/1, 4789/2, 4793/1, 4793/2, 
4800/1, 4800/2, 4800/3, 4801/1, 4801/2, 4801/3, 4801/4, 
4801/5, 4801/6, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/5, 
4804/6, 4804/7, 4804/8, 4804/9, 4805/1, 4805/2, 4806/1, 
4806/10, 4806/11, 4806/12, 4806/13, 4806/14, 4806/15, 
4806/16, 4806/17, 4806/18, 4806/19, 4806/2, 4806/20, 
4806/21, 4806/22, 4806/23, 4806/24, 4806/25, 4806/26, 
4806/28, 4806/29, 4806/3, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 

4806/33, 4806/4, 4806/5, 4806/6, 4806/7, 4806/8, 4806/9, 
4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/1, 
4809/10, 4809/11, 4809/12, 4809/13, 4809/14, 4809/15, 
4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/2, 4809/20, 
4809/21, 4809/22, 4809/23, 4809/3, 4809/4, 4809/5, 
4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4811/1, 4811/10, 4811/11, 
4811/12, 4811/13, 4811/14, 4811/2, 4811/3, 4811/4, 
4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 4811/9, 4812/1, 4812/10, 
4812/11, 4812/12, 4812/13, 4812/14, 4812/15, 4812/16, 
4812/17, 4812/18, 4812/19, 4812/2, 4812/20, 4812/21, 
4812/22, 4812/23, 4812/24, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 
4812/7, 4812/8, 4812/9, 4814/1, 4814/2, 4814/3, 4818/1, 
4818/10, 4818/2, 4818/3, 4818/4, 4818/6, 4818/7, 4818/8, 
4818/9, 4819/1, 4819/16, 4819/26, 4819/70, 4819/84, 
4820/1, 4820/2, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 
4824/4, 4824/5, 4824/6, 4829/1, 4829/2, 4830/1, 4830/2, 
4830/3, 4831/1, 4831/2, 4833/1, 4833/2, 4833/3, 4834/1, 
4834/2, 4835/1, 4835/2, 4835/3, 4835/4, 4835/5, 4835/6, 
4837/1, 4837/2, 4840/1, 4840/2, 4841/1, 4841/2, 4841/3, 
4841/4, 4841/5, 4842/1, 4842/2, 4842/3, 4842/4, 4842/5, 
4842/6, 4842/7, 4842/8, 4842/9, 4843/1, 4843/2, 4843/3, 
4844/1, 4844/2, 4845/1, 4845/2, 4845/3, 4845/4, 4846/1, 
4846/2, 4847/1, 4847/2, 4849/1, 4849/2, 4852/1, 4852/2, 
4855/1, 4855/2, 4855/3, 4855/4, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 
4857/2, 4864/1, 4864/2, 4866/1, 4866/2, 4871/1, 4871/2, 
4873/1, 4873/2, 4875/1, 4875/2, 4878/1, 4878/2, 4878/3, 
4885/1, 4885/2, 4886/1, 4886/2, 18472, 18473, 18474, 
18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 
18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 
18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 
18497, 18498, 18499, 18500, 18501, 18502, 18503, 
18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 
18511, 18512, 18513, 18514, 18515, 18516, 18517, 
18518, 18519, 18521, 18522, 18523, 18524, 18525, 
18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 
18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 
18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 
18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18553, 
18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 
18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 
18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 
18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 
18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 
18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 
18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18601, 18602, 
18603, 18604, 18605, 18606, 18607, 18608, 18609, 
18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 
18618, 18619, 18620, 18621, 18622, 18623, 18624, 
18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 
18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 
18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 
18646, 18647, 18648, 18650, 18651, 18652, 18653, 
18654, 18655, 18656, 18657, 18658, 18659, 18660, 
18661, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18668, 
18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675, 
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18676, 18677, 18678, 18680, 18681, 18682, 18683, 
18684, 18685, 18686, 18688, 18689, 18690, 18691, 
18692, 18693, 18694, 18695, 18696, 18697, 18698, 
18699, 18700, 18701, 18702, 18703, 18704, 18705, 
18706, 18707, 18708, 18709, 18710, 18711, 18712, 
18713, 18714, 18715, 18716, 18717, 18718, 18719, 
18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 
18727, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 18733, 
18734, 18735, 18736, 18737, 18738, 18739, 18740, 
18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 
18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 18766, 
18767, 18768, 18769, 18770, 18771, 18772, 18773, 
18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18780, 
18781, 18782, 18783, 18784, 18785, 18786, 18787, 
18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 
18795, 18796, 18797, 18798, 18799, 18800, 18801, 
18802, 18803, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 
18809, 18810, 18811, 18812, 18813, 18814, 18816, 
18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18823, 
18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830, 
18833, 18834, 18859, 18860, 18861, 18862, 18863, 
18864, 18873, 18874, 18875, 18876, 18877, 18878, 
18880, 18881, 18889, 18904, 18905, 18906, 18958, 
18959, 18960, 18961, 18962, 18963, 18964, 18965, 
18966, 18967, 18968, 18970, 18971, 18972, 18973, 
18974, 18975, 18976, 18977, 18978, 18979, 18980, 
18981, 18982, 18983, 18984, 18985, 18986, 18987, 
18988, 18989, 18990, 18991, 18992, 18993, 18994, 
18995, 18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001, 
19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 19007, 19008, 
19009, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 
19016, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022, 
19023, 20689, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 
20710, 20711, 20713, 20714, 20715, 20722, 20724, 
20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20732, 20733, 
20735, 20736, 20737, 20739, 20740, 20741, 20746, 
18520/1, 18520/2, 18679/1, 18679/2, 18687/1, 18687/2, 
18754/1, 18754/2, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 18756/2, 
18756/3, 18757/1, 18757/2, 18757/3, 18758/1, 18761/1, 
18761/2, 18761/3, 18762/1, 18762/2, 18762/3, 18763/1, 
18763/2, 18764/1, 18764/2, 18764/3, 18765/1, 18765/2, 
18765/3, 18969/1, 18969/2, 20730/1, 20734/1, 20734/2.

Делови:

21259, 3758, 4656, 4659, 4665, 4684, 4695, 4784, 
4788, 5013, 5090, 10051, 21263, 21286, 10043/1, 3055/1, 
3090/1, 3389/1, 3389/3, 3762/1, 4563/10, 4563/14, 
4563/15, 4563/16, 4563/19, 4563/20, 4563/21, 4563/22, 
4563/23, 4563/24, 4563/25, 4563/26, 4563/27, 4563/5, 
4571/12, 4571/4, 4571/6, 4571/7, 4572/1, 4573/86, 
4660/2, 4671/4, 4671/5, 4671/8, 4671/9, 4672/1, 4672/3, 
4675/1, 4678/3, 4683/1, 4686/4, 4722/2, 4735/2, 4782/2, 
4785/1, 4812/3, 4819/12, 4819/17, 4819/71, 4819/74, 
6771/1, 18179, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 

18354, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 
18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 
18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 
18388, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 
18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 
18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18889, 
20686, 20692, 20700, 20702, 20703, 20704, 20716, 
20720, 20723, 20731, 20742, 20744, 18758/2, 18759/1, 
18759/2, 18760/1,

KO Ћириковац

Целе:
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 717, 2710, 2711, 2712, 2715, 
2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741, 2807, 2816, 2832, 
2833, 2834, 2835, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 
2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 
2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 
2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 
2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 
2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 
2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 
2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 
2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2928, 
2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 
2938, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 
2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 
2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 
2966, 2967, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 
2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 
2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3025, 
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3124, 3125, 3126, 
2840/1, 2925/1, 2925/2,2941/1, 2941/2, 2986/1, 2986/2, 
3022/1, 3022/2, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3127/1,

Делови:

2708, 2709, 2713, 2714, 2721, 2722, 2723, 2735, 2736, 
2737, 2740, 2742, 2743, 2771, 2806, 2808, 2809, 2810, 
2811, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2830, 2831, 2836, 
2837, 2838, 3037, 3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 
3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 
3149, 3151, 2773/1, 2855/1, 2855/2, 3127/2, 3490/1.

У случају неподударности списка катастарских 
парцела са обухватом Плана у оквиру границе дате 
на графичким прилозима, важи обухват из графич-
ких прилога.
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Члан 4.
Планирано грађевинско подручје износи око 

886.95 хa колико износи и укупна површина обу-
хвата Плана. 

Подручје плана генералне регулације подељено 
је на просторне целине КПЗ, П1, Г1, П2, Г2 и П3, са 
следећом планираном наменом површина:
• планирана целина КПЗ – Казнено-поправни за-

вод „Забела”, 
• планирана целина П1 – Становање руралног 

типа, 
• планирана целина Г1 – Улазни правац у град и 

породично становање,
• планирана целина П2 – Становање руралног типа 

и комунална делатност,
• планирана целина Г2 – Улазни правац у град и 

породично становање,
• планирана целина П3 – Пољопривреднe повр-

шине, комунална делатност – депонија и гробље; 
археолошки локалитет.

• 
Табеларним приказом Биланс површина плани-

раних намена, планирана површина земљишта јав-
не намене износи 213.60 ха, а површина земљишта 
осталих намена износи 673.35 ха.

Члан 5.
Спровођење плана се врши директном применом 

плана на основу датих параметара из правила уређе-
ња и грађења и индиректно – прописаном обавезом 
разраде подручја израдом плана детаљне регулације 
и урбанистичких пројеката.

Границе обухвата подручја обавезне разраде из-
радом плана детаљне регулације и урбанистичких 
пројеката, приказане су у графичком прилогу „ На-
чин спровођења плана” – карта 11.

Члан 6.
Приликом спровођења планског документа у 

делу регулације јавних површина, по указаној по-
треби неопходна је израда пројекта препарцелације 
у складу са издатим условима органа јединице ло-
калне самоуправе надлежног за послове урбанизма, 
у циљу успостављања правилних регулација које 
могу незнатно одступати од решења датих Планом.

Члан 7.
Саставни део ове одлуке је:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ПОЖАРЕВАЦ 4“

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I ОПШТИ ДЕО 
I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
I.1.1. Правни основ 
I.1.2. Плански основ 
I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
I.2.1. Граница Плана 
I.2.2. Граница грађевинског подручја 
I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И 
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
II.1.1. Подела на карактеристичне целине 
II.1.2. Концепција уређења простора 
II.1.3. Планирана претежна намена простора 
II.1.3.1 Површине и објекти јавне намене 
II.1.3.2 Површине осталих намена 
II.1.3.3 Пољопривредне површине 
II.1.4. Компатибилне намене 
II.1.5. Биланс површина 
II.1.6. Попис парцела и опис локација за јавне по-
вршине, садржаје и објекте 
II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
II.2.1. Појмовник 
II.2.2. Општа правила регулације 
II.2.3. Формирање регулације саобраћајница 
II.2.4. Општа правила нивелације 
II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПО-
ВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
II.3.1. Образовање 
II.3.1.1 Основнa школa „Вук Караџић”- истурено 
одељење у Забели 
II.3.1.2 Пољопривреда у функцији образовања 
(средње школе) 
II.3.2. Управа 
II.3.3. Површине посебне намене 
II.3.4. Јавне зелене површине и објекти пејзажне 
архитектуре 
II.3.5. Спорт и рекреација 
II.3.6. Саобраћајне површине и објекти 
II.3.6.1 Путна и улична мрежа
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Општа правила за путну и уличну мрежу
Путна и улична мрежа у границама плана генерал-
не регулације 
II.3.6.2 Пешачки и бициклистички токови 
Општа правила за пешачки и бициклистички сао-
браћај
Пешачки и бициклистички саобраћај у границама 
плана генералне регулације
II.3.6.3 Простори за паркирање возила 
Општа правила за паркирање 
Паркирање у границама плана генералне регулаци-
је
II.3.6.4 Стајалишта градског превоза 
Општа правила за стајалишта градског превоза у 
коридору државних путева 
Стајалишта градског превоза у границама плана 
генералне регулације 
II.3.6.5 Железнички саобраћај 
Општа правила за железнички саобраћај
Железнички саобраћај у границама плана генерал-
не регулације 
II.3.7. Комуналне површине и објекти 
II.3.7.1 Гробље 
II.3.7.2 Трансфер станица 
II.3.7.3 Површине за рекултивацију и санацију 
II.3.8. Инфраструктурне мреже и објекти 
II.3.8.1 Водоводна мрежа 
II.3.8.2 Канализациона мрежа 
II.3.8.3 Електроенергетска мрежа 
II.3.8.4 Електронска комуникациона мрежа 
II.3.8.5 Топловодна мрежа 
II.3.8.6 Гасоводна мрежа 
II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕ-
ЊЕ ОТПАДА 
II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ
Заштита од ратних разарања 
Заштита од елементарних непогода
Заштита од техничко-технолошких несрећа (пожа-
ра, експлозија…) 

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
II.10.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
II.11.МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ-
ГРАДЊЕ 
III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
III.1.1. Врста и намена објеката 
III.1.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле 
III.1.3. Положај објеката на парцели 
III.1.4. Висина објеката 
III.1.5. Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели 
III.1.6. Услови за обнову и реконструкцију објеката 
III.1.7. Правила за ограђивање III.1.8. Обезбеђи-
вање приступа парцели и простора за паркирање 
возила 
III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
III.2.1. Становање ниске спратности 
III.2.2. Становање средње спратности у отвореном 
блоку 
III.2.3. Становање руралног типа 
III.2.4. Производња и складиштење 
III.2.5. Комерцијалнo-услужне делатности 
IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
IV.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ 
IV.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

• карта 01 – Граница Плана и постојећа намена 
1:5000

• карта 02 – План намене 1:5000
• карта 03.1 (03.2.,03.3,03.4) – План регулације и 

нивелације и решење саобраћајних површина 
1:2500

• карта03.A–План регулације и нивелације и реше-
ње саобраћајних површина-попречни профили 
1:200

• Прилози: Раскрснице-тачке пресека осовина и 
Темене тачке осовина саобраћајница

• карта 04 – Водоводна мрежа 1:5000
• карта 05 – Канализациона мрежа 1:5000
• карта 06 – Електроенергетска мрежа 1:5000
• карта 07 – Електронска комуникациона мрежа 

1:5000
• карта 08 – Топловодна мрежа 1:5000
• карта 09 – Гасоводна мрежа 1:5000
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• карта 10.1 (10.2, 10.3, 10.4) – Синхрон план ин-
фраструктуре 1:2500

• карта 10.А – Синхрон план инфраструктуре – по-
пречни профили 1:200

• карта 11 – Начин спровођења плана 1:5000

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ОСНОВА:

Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних 
предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта 
плана
Извештај о обављеној другој стручној контроли на-
црта плана
Извештај о обављеној трећој стручној контроли на-
црта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној контроли 
нацрта плана
Извештај о обављеној петој стручној контроли на-
црта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан 
елаборат
Остала документација

 Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Извештај о страте-

шкој процени утицаја Плана генералне регулације 
„Пожаревац 4” на животну средину, на који је при-
бављена сагласност Одељења за локални економски 
развој, пољопривреду и заштиту животне средине 
Градске управе Града Пожаревца број: 14-501-
114/2022 од 31.08.2022. године.

 Члан 9.
Један примерак Плана чува се трајно у архиви 

Градске управе Града Пожаревца, а два примерка 
налазе се у Одељењу за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 10.
План генералне регулације „Пожаревац 4” еви-

дентираће се у Централном регистру планских до-
кумената, који води министарство надлежно за по-
слове просторног планирања и урбанизма.

Члан 11.
Након доношења, текстуални део Плана обја-

вљује се у „Службеном гласнику Града Пожаревца”. 
План се у целости објављује и у електронском обли-
ку и доступан је јавности путем интернета.

 Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

3

П Л А Н  Г Е Н Е РА Л Н Е  Р Е Г УЛ А Ц И Ј Е 
„ П О Ж А Р Е В А Ц  4 “

I ОПШТИ ДЕО

I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ
Правни основ за израду и доношење овог Плана 

чине:
• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20);

• Правилник о садржини, начину и поступку изра-
де докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања („Сл. гласник РС” бр. 32/19); и

• Одлука о изради Плана генералне регулације 
„Пожаревац 4” („Сл. Гласник града Пожаревца” 
бр. 8/15).

Плански основ 

Плански основ за израду и доношење овог Плана 
чинe:
• Генерални урбанистички план Пожаревца 

(„Сл. гласник града Пожаревца” бр. 13/14);
• Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник 

града Пожаревца” бр. 10/12);
• Просторни план подручја посебне намене Ко-

столачког угљеног басена („Сл. гласник РС”, 
бр. 1/13 и 20/18); 
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• Регионални просторни план за подручје Подунав-
ског и Браничевског управног округа („Сл. гла-
сник РС”, бр. 8/15);

• Просторни план подручја посебне намене ин-
фраструктурног коридора државног пута 1Б 
реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожа-
ревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Гра-
диште – Голубац („Сл. гласник РС”, бр. 7/2021).
Изводи из планова вишег реда су саставни део 

аналитичко-документационе основе овог плана.

I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА

Граница Плана
Границом Плана обухваћен је део града Пожа-

ревца, у оквиру катастарских општина Пожаревац 
(највећим делом) и Ћириковац (мањим делом). 
Укупна површина је око 886.95 hа. 

Граница Плана приказана је на графичким при-
лозима.

У оквиру границе Плана налазе се следеће ката-
старске парцеле:

КО Пожаревац

Целе:

3057, 3059, 3060, 3137, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145, 
3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3159, 3161, 3162, 
3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3172, 
3173, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 
3183, 3186, 3187, 3189, 3191, 3192, 3195, 3198, 3199, 
3200, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3211, 
3213, 3214, 3215, 3219, 3220, 3222, 3229, 3230, 3231, 
3235, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 
3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3256, 
3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3266, 3268, 3271, 
3273, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3289, 3290, 
3291, 3294, 3295, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 
3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 
3315, 3316, 3320, 3321, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 
3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 
3337, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3351, 
3352, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3363, 
3364, 3367, 3368, 3369, 3370, 3372/1, 3385, 3386, 3451, 
3452, 3453, 3454, 3455, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 
3464, 3465, 3466, 3468, 3469, 3471, 3472, 3473, 3474, 
3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 
3485, 3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 
3495, 3496, 3497, 3498, 3501, 3502, 3504, 3506, 3507, 
3509, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 
3522, 3523, 3527, 3529, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 
3536, 3538, 3539, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 
3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 

3558, 3559, 3560, 3561, 3566, 3567, 3568, 3572, 3576, 
3578, 3579, 3581, 3582, 3584, 3585, 3586, 3588, 3589, 
3591, 3592, 3593, 3595, 3596, 3600, 3605, 3606, 3607, 
3609, 3610, 3611, 3615, 3617, 3759, 3924, 3973, 4016, 
4018, 4064, 4066, 4068, 4069, 4070, 4077, 4079, 4100, 
4103, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 
4118, 4122, 4124, 4125, 4128, 4433, 4434, 4435, 4436, 
4437, 4439, 4444, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4454, 
4455, 4456, 4457, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 
4648, 4654, 4664, 4681, 4697, 4704, 4706, 4707, 4708, 
4709, 4713, 4716, 4718, 4734, 4790, 4791, 4792, 4794, 
4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4802, 4803, 4810, 4813, 
4815, 4816, 4821, 4822, 4825, 4826, 4827, 4828, 4832, 
4836, 4838, 4839, 4848, 4850, 4851, 4853, 4854, 4858, 
4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4865, 4867, 4868, 4869, 
4870, 4872, 4874, 4876, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 
4883, 4884, 4887, 20872, 20873, 20874, 20875, 20876, 
20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 
20884, 20886, 20887, 20888, 20889, 20901, 20902, 
20903, 20904, 20905, 20906, 20907, 20908, 20909, 
20910, 20911, 20912, 20913, 20914, 21257, 21258, 
21261, 21262, 10043/2, 10045/1, 20885/1, 20885/2, 
21260/1, 21260/2, 2489/3, 3041/12, 3041/13, 3041/14, 
3041/15, 3041/16, 3041/26, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 
3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3046/1, 3054/1, 
3056/1, 3056/10, 3056/13, 3056/14, 3056/15, 3056/16, 
3056/17, 3056/18, 3056/19, 3056/2, 3056/20, 3056/21, 
3056/22, 3056/23, 3056/24, 3056/25, 3056/26, 3056/27, 
3056/28, 3056/29, 3056/3, 3056/30, 3056/32, 3056/36, 
3056/4, 3056/5, 3056/9, 3058/1, 3058/10, 3058/11, 
3058/12, 3058/13, 3058/14, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 
3058/5, 3058/6, 3058/7, 3058/8, 3058/9, 3070/1, 3070/3, 
3071/1, 3072/1, 3073/1, 3073/2, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 
3139/2, 3141/1, 3141/2, 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 
3149/1, 3149/2, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/4, 3156/1, 
3157/1, 3157/2, 3157/3, 3157/4, 3158/1, 3160/1, 3160/2, 
3171/1, 3171/2, 3174/1, 3174/2, 3184/1, 3184/2, 3185/1, 
3185/2, 3188/1, 3188/2, 3190/1, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 
3193/1, 3193/2, 3193/3, 3194/1, 3194/2, 3196/1, 3196/2, 
3196/3, 3197/1, 3197/2, 3201/1, 3201/2, 3202/1, 3202/2, 
3202/3, 3210/1, 3210/2, 3210/3, 3210/4, 3210/5, 3210/6, 
3210/7, 3212/1, 3212/2, 3212/3, 3212/4, 3216/1, 3216/2, 
3217/1, 3217/2, 3218/1, 3218/2, 3221/1, 3221/2, 3221/3, 
3221/4, 3221/5, 3221/7, 3221/8, 3223/1, 3223/2, 3224/1, 
3224/2, 3224/3, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226/1, 3226/2, 
3226/3, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 
3232/1, 3232/2, 3232/3, 3233/1, 3233/2, 3234/1, 3234/2, 
3234/4, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 
3236/7, 3240/1, 3240/2, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3255/2, 
3262/1, 3262/2, 3263/1, 3263/2, 3265/1, 3265/2, 3265/3, 
3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270/1, 3270/2, 3272/1, 
3272/2, 3272/3, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276/1, 
3276/2, 3276/3, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3279/1, 
3279/2, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3288/1, 3288/2, 
3292/1, 3292/2, 3292/3, 3293/1, 3293/2, 3296/1, 3296/2, 
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3296/3, 3296/4, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3312/1, 
3312/2, 3314/1, 3314/2, 3317/1, 3317/2, 3318/1, 3318/2, 
3319/1, 3319/2, 3322/1, 3322/2, 3322/3, 3338/1, 3338/2, 
3339/1, 3339/2, 3340/1, 3340/2, 3341/1, 3341/2, 3341/3, 
3341/4, 3349/1, 3349/2, 3350/1, 3350/2, 3350/3, 3350/4, 
3353/1, 3353/2, 3361/1, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3365/1, 
3365/2, 3365/3, 3366/1, 3366/2, 3366/3, 3371/1, 3383/1, 
3384/1, 3410/1, 3438/1, 3450/1, 3450/2, 3456/1, 3456/2, 
3456/3, 3457/1, 3457/2, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3467/1, 
3467/2, 3467/3, 3470/1, 3470/2, 3484/1, 3484/2, 3489/1, 
3489/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3499/5, 3500/1, 
3500/2, 3500/3, 3500/4, 3500/5, 3503/1, 3503/2, 3519/1, 
3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3521/1, 3521/2, 3524/1, 
3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3526/1, 3526/2, 3528/1, 
3528/2, 3531/1, 3531/2, 3537/1, 3537/2, 3540/1, 3540/2, 
3540/3, 3542/1, 3542/2, 3542/3, 3554/1, 3554/2, 3562/1, 
3562/2, 3562/3, 3562/4, 3563/1, 3563/2, 3563/3, 3563/4, 
3565/1, 3565/2, 3569/1, 3569/2, 3569/3, 3570/1, 3570/2, 
3570/3, 3571/1, 3571/2, 3571/3, 3573/1, 3573/2, 3574/1, 
3574/2, 3575/1, 3575/2, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3580/1, 
3580/2, 3583/1, 3583/2, 3587/1, 3587/2, 3587/3, 3587/4, 
3590/1, 3590/2, 3590/3, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3594/4, 
3594/5, 3594/6, 3594/7, 3598/1, 3598/2, 3598/3, 3599/1, 
3599/10, 3599/2, 3599/4, 3599/5, 3599/6, 3599/7, 3599/8, 
3599/9, 3601/1, 3601/2, 3602/1, 3602/2, 3603/1, 3603/2, 
3604/1, 3604/2, 3608/1, 3608/2, 3608/3, 3612/1, 3612/2, 
3613/1, 3613/2, 3614/1, 3614/2, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 
3616/4, 3618/1, 3618/2, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 
3620/3, 3621/1, 3621/2, 3621/3, 3621/4, 3622/1, 3622/2, 
3622/3, 3623/1, 3623/2, 3623/4, 3623/5, 3623/6, 3623/7, 
3623/8, 3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625/1, 3625/2, 3625/3, 
3625/4, 3626/1, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3627/4, 3627/5, 
3627/6, 3627/7, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 
3629/6, 3629/7, 3629/8, 3629/9, 3630/1, 3630/2, 3630/3, 
3630/4, 3630/5, 3631/1, 3631/2, 3632/1, 3632/2, 3748/3, 
3760/1, 3760/2, 3761/1, 3761/2, 3762/2, 3762/4, 3762/5, 
3763/1, 3763/10, 3763/11, 3763/12, 3763/13, 3763/15, 
3763/16, 3763/17, 3763/18, 3763/19, 3763/2, 3763/20, 
3763/21, 3763/3, 3763/4, 3763/6, 3763/7, 3763/8, 3763/9, 
3764/1, 3764/2, 3764/3, 3764/4, 3764/5, 3764/6, 3764/7, 
3764/8, 3765/1, 3765/10, 3765/2, 3765/3, 3765/4, 3765/5, 
3765/6, 3765/7, 3765/8, 3765/9, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 
3918/4, 3918/5, 3918/6, 3918/7, 3919/1, 3919/2, 3919/3, 
3919/4, 3919/5, 3919/6, 3920/1, 3920/3, 3920/4, 3920/5, 
3920/6, 3920/7, 3921/1, 3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 
3921/6, 3921/7, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3922/4, 3922/5, 
3922/6, 3923/1, 3923/10, 3923/11, 3923/2, 3923/3, 
3923/4, 3923/5, 3923/6, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3925/1, 
3925/2, 3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3925/7, 3925/8, 
3926/1, 3926/10, 3926/11, 3926/12, 3926/13, 3926/14, 
3926/15, 3926/16, 3926/17, 3926/18, 3926/19, 3926/2, 
3926/20, 3926/21, 3926/22, 3926/23, 3926/24, 3926/25, 
3926/26, 3926/27, 3926/28, 3926/29, 3926/3, 3926/30, 
3926/31, 3926/32, 3926/33, 3926/34, 3926/4, 3926/5, 
3926/6, 3926/7, 3926/8, 3926/9, 3927/1, 3927/2, 3927/3, 

3928/1, 3928/10, 3928/11, 3928/12, 3928/13, 3928/14, 
3928/2, 3928/3, 3928/4, 3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 
3928/9, 3929/1, 3929/2, 3929/3, 3929/4, 3929/5, 3929/6, 
3929/7, 3929/8, 3929/9, 3956/1, 3957/1, 3957/2, 3972/1, 
3972/10, 3972/11, 3972/12, 3972/13, 3972/2, 3972/3, 
3972/4, 3972/5, 3972/6, 3972/7, 3972/8, 3972/9, 4004/1, 
4004/3, 4006/1, 4006/10, 4006/11, 4006/12, 4006/13, 
4006/14, 4006/15, 4006/16, 4006/17, 4006/18, 4006/19, 
4006/20, 4006/31, 4006/33, 4006/4, 4006/5, 4006/6, 
4006/7, 4011/10, 4011/11, 4011/12, 4011/2, 4011/3, 
4011/4, 4011/5, 4011/6, 4011/7, 4011/8, 4011/9, 4012/1, 
4012/2, 4012/3, 4012/4, 4012/5, 4012/6, 4012/7, 4012/8, 
4012/9, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 
4021/10, 4021/11, 4021/12, 4021/13, 4021/14, 4021/15, 
4021/16, 4021/17, 4021/18, 4021/19, 4021/20, 4021/21, 
4021/22, 4021/7, 4021/9, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 
4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/5, 
4065/6, 4065/7, 4067/1, 4067/2, 4067/3, 4076/1, 4076/2, 
4076/3, 4078/1, 4078/2, 4078/3, 4078/4, 4078/5, 4078/6, 
4078/7, 4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 4080/3, 4081/1, 
4081/10, 4081/11, 4081/12, 4081/13, 4081/14, 4081/15, 
4081/16, 4081/17, 4081/18, 4081/19, 4081/2, 4081/20, 
4081/21, 4081/22, 4081/23, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 
4081/6, 4081/7, 4081/8, 4081/9, 4089/1, 4089/2, 4089/3, 
4089/4, 4089/5, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/13, 
4090/14, 4090/15, 4090/16, 4090/17, 4090/18, 4090/19, 
4090/20, 4090/21, 4090/22, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 
4090/26, 4090/27, 4090/28, 4090/29, 4090/3, 4090/30, 
4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/7, 4090/8, 4090/9, 4091/1, 
4091/10, 4091/11, 4091/12, 4091/13, 4091/14, 4091/15, 
4091/16, 4091/17, 4091/18, 4091/19, 4091/2, 4091/20, 
4091/21, 4091/22, 4091/23, 4091/3, 4091/4, 4091/5, 
4091/6, 4091/7, 4091/8, 4091/9, 4092/1, 4092/2, 4098/1, 
4098/3, 4099/1, 4099/2, 4099/3, 4101/1, 4101/2, 4101/3, 
4101/4, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4104/1, 4104/2, 
4107/1, 4107/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4115/1, 4115/2, 
4115/3, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4119/1, 4119/2, 
4119/3, 4120/1, 4120/2, 4120/3, 4120/4, 4121/1, 4121/10, 
4121/11, 4121/12, 4121/13, 4121/14, 4121/15, 4121/16, 
4121/17, 4121/18, 4121/19, 4121/2, 4121/20, 4121/21, 
4121/22, 4121/23, 4121/24, 4121/25, 4121/26, 4121/27, 
4121/28, 4121/29, 4121/3, 4121/30, 4121/31, 4121/32, 
4121/33, 4121/34, 4121/35, 4121/4, 4121/5, 4121/6, 
4121/7, 4121/8, 4121/9, 4123/1, 4123/2, 4123/3, 4126/1, 
4126/2, 4127/1, 4127/2, 4129/3, 4129/4, 4130/2, 4130/3, 
4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4131/6, 4131/7, 
4132/2, 4134/3, 4393/1, 4438/3, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 
4440/4, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2, 4443/1, 4443/2, 
4443/3, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4446/4, 4450/2, 
4451/1, 4451/11, 4451/12, 4451/13, 4451/14, 4451/15, 
4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 4451/20, 4451/21, 
4451/22, 4451/23, 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/6, 
4461/1, 4461/5, 4561/1, 4561/2, 4562/1, 4562/2, 4562/3, 
4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7, 4562/8, 4562/9, 4563/1, 
4563/11, 4563/12, 4563/13, 4563/17, 4563/18, 4563/2, 
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4563/28, 4563/29, 4563/3, 4563/30, 4563/31, 4563/32, 
4563/33, 4563/34, 4563/35, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 
4563/39, 4563/4, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 4563/43, 
4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 
4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 
4563/56, 4563/57, 4563/58, 4563/59, 4563/6, 4563/60, 
4563/61, 4563/62, 4563/63, 4563/64, 4563/65, 4563/7, 
4563/8, 4563/9, 4564/1, 4564/2, 4571/1, 4571/10, 
4571/11, 4571/2, 4571/3, 4571/5, 4571/8, 4571/9, 4572/2, 
4572/4, 4572/6, 4573/87, 4573/89, 4649/1, 4649/2, 
4649/3, 4650/1, 4650/2, 4650/3, 4650/4, 4650/5, 4650/6, 
4651/1, 4651/2, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 
4663/2, 4668/2, 4671/7, 4672/2, 4674/15, 4687/3, 4696/1, 
4696/2, 4696/3, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4701/1, 4701/2, 
4701/3, 4702/1, 4702/2, 4702/3, 4702/4, 4702/5, 4702/6, 
4703/1, 4703/2, 4703/3, 4705/1, 4705/2, 4705/3, 4710/1, 
4710/2, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4712/1, 4712/2, 4714/1, 
4714/2, 4714/3, 4715/1, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 
4719/1, 4720/1, 4722/1, 4789/1, 4789/2, 4793/1, 4793/2, 
4800/1, 4800/2, 4800/3, 4801/1, 4801/2, 4801/3, 4801/4, 
4801/5, 4801/6, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/5, 
4804/6, 4804/7, 4804/8, 4804/9, 4805/1, 4805/2, 4806/1, 
4806/10, 4806/11, 4806/12, 4806/13, 4806/14, 4806/15, 
4806/16, 4806/17, 4806/18, 4806/19, 4806/2, 4806/20, 
4806/21, 4806/22, 4806/23, 4806/24, 4806/25, 4806/26, 
4806/28, 4806/29, 4806/3, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 
4806/33, 4806/4, 4806/5, 4806/6, 4806/7, 4806/8, 4806/9, 
4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/1, 
4809/10, 4809/11, 4809/12, 4809/13, 4809/14, 4809/15, 
4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/2, 4809/20, 
4809/21, 4809/22, 4809/23, 4809/3, 4809/4, 4809/5, 
4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4811/1, 4811/10, 4811/11, 
4811/12, 4811/13, 4811/14, 4811/2, 4811/3, 4811/4, 
4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 4811/9, 4812/1, 4812/10, 
4812/11, 4812/12, 4812/13, 4812/14, 4812/15, 4812/16, 
4812/17, 4812/18, 4812/19, 4812/2, 4812/20, 4812/21, 
4812/22, 4812/23, 4812/24, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 
4812/7, 4812/8, 4812/9, 4814/1, 4814/2, 4814/3, 4818/1, 
4818/10, 4818/2, 4818/3, 4818/4, 4818/6, 4818/7, 4818/8, 
4818/9, 4819/1, 4819/16, 4819/26, 4819/70, 4819/84, 
4820/1, 4820/2, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 
4824/4, 4824/5, 4824/6, 4829/1, 4829/2, 4830/1, 4830/2, 
4830/3, 4831/1, 4831/2, 4833/1, 4833/2, 4833/3, 4834/1, 
4834/2, 4835/1, 4835/2, 4835/3, 4835/4, 4835/5, 4835/6, 
4837/1, 4837/2, 4840/1, 4840/2, 4841/1, 4841/2, 4841/3, 
4841/4, 4841/5, 4842/1, 4842/2, 4842/3, 4842/4, 4842/5, 
4842/6, 4842/7, 4842/8, 4842/9, 4843/1, 4843/2, 4843/3, 
4844/1, 4844/2, 4845/1, 4845/2, 4845/3, 4845/4, 4846/1, 
4846/2, 4847/1, 4847/2, 4849/1, 4849/2, 4852/1, 4852/2, 
4855/1, 4855/2, 4855/3, 4855/4, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 
4857/2, 4864/1, 4864/2, 4866/1, 4866/2, 4871/1, 4871/2, 
4873/1, 4873/2, 4875/1, 4875/2, 4878/1, 4878/2, 4878/3, 
4885/1, 4885/2, 4886/1, 4886/2, 18472, 18473, 18474, 
18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 
18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 

18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 
18497, 18498, 18499, 18500, 18501, 18502, 18503, 
18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 
18511, 18512, 18513, 18514, 18515, 18516, 18517, 
18518, 18519, 18521, 18522, 18523, 18524, 18525, 
18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 
18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 
18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 
18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18553, 
18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 
18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 
18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 
18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 
18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 
18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 
18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18601, 18602, 
18603, 18604, 18605, 18606, 18607, 18608, 18609, 
18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 
18618, 18619, 18620, 18621, 18622, 18623, 18624, 
18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 
18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 
18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 
18646, 18647, 18648, 18650, 18651, 18652, 18653, 
18654, 18655, 18656, 18657, 18658, 18659, 18660, 
18661, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18668, 
18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675, 
18676, 18677, 18678, 18680, 18681, 18682, 18683, 
18684, 18685, 18686, 18688, 18689, 18690, 18691, 
18692, 18693, 18694, 18695, 18696, 18697, 18698, 
18699, 18700, 18701, 18702, 18703, 18704, 18705, 
18706, 18707, 18708, 18709, 18710, 18711, 18712, 
18713, 18714, 18715, 18716, 18717, 18718, 18719, 
18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 
18727, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 18733, 
18734, 18735, 18736, 18737, 18738, 18739, 18740, 
18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 
18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 18766, 
18767, 18768, 18769, 18770, 18771, 18772, 18773, 
18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18780, 
18781, 18782, 18783, 18784, 18785, 18786, 18787, 
18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 
18795, 18796, 18797, 18798, 18799, 18800, 18801, 
18802, 18803, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 
18809, 18810, 18811, 18812, 18813, 18814, 18816, 
18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18823, 
18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830, 
18833, 18834, 18859, 18860, 18861, 18862, 18863, 
18864, 18873, 18874, 18875, 18876, 18877, 18878, 
18880, 18881, 18889, 18904, 18905, 18906, 18958, 
18959, 18960, 18961, 18962, 18963, 18964, 18965, 
18966, 18967, 18968, 18970, 18971, 18972, 18973, 
18974, 18975, 18976, 18977, 18978, 18979, 18980, 
18981, 18982, 18983, 18984, 18985, 18986, 18987, 
18988, 18989, 18990, 18991, 18992, 18993, 18994, 
18995, 18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001, 
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19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 19007, 19008, 
19009, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 
19016, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022, 
19023, 20689, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 
20710, 20711, 20713, 20714, 20715, 20722, 20724, 
20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20732, 20733, 
20735, 20736, 20737, 20739, 20740, 20741, 20746, 
18520/1, 18520/2, 18679/1, 18679/2, 18687/1, 18687/2, 
18754/1, 18754/2, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 18756/2, 
18756/3, 18757/1, 18757/2, 18757/3, 18758/1, 18761/1, 
18761/2, 18761/3, 18762/1, 18762/2, 18762/3, 18763/1, 
18763/2, 18764/1, 18764/2, 18764/3, 18765/1, 18765/2, 
18765/3, 18969/1, 18969/2, 20730/1, 20734/1, 20734/2.

Делови:

21259, 3758, 4656, 4659, 4665, 4684, 4695, 4784, 
4788, 5013, 5090, 10051, 21263, 21286, 10043/1, 3055/1, 
3090/1, 3389/1, 3389/3, 3762/1, 4563/10, 4563/14, 
4563/15, 4563/16, 4563/19, 4563/20, 4563/21, 4563/22, 
4563/23, 4563/24, 4563/25, 4563/26, 4563/27, 4563/5, 
4571/12, 4571/4, 4571/6, 4571/7, 4572/1, 4573/86, 
4660/2, 4671/4, 4671/5, 4671/8, 4671/9, 4672/1, 4672/3, 
4675/1, 4678/3, 4683/1, 4686/4, 4722/2, 4735/2, 4782/2, 
4785/1, 4812/3, 4819/12, 4819/17, 4819/71, 4819/74, 
6771/1, 18179, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 
18354, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 
18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 
18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 
18388, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 
18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 
18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18889, 
20686, 20692, 20700, 20702, 20703, 20704, 20716, 
20720, 20723, 20731, 20742, 20744, 18758/2, 18759/1, 
18759/2, 18760/1, 

KO Ћириковац

Целе:

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 717, 2710, 2711, 2712, 2715, 
2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741, 2807, 2816, 2832, 
2833, 2834, 2835, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 
2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 
2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 
2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 
2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 
2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 
2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 
2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 
2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2928, 
2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 
2938, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 

2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 
2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 
2966, 2967, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 
2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 
2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3025, 
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3124, 3125, 3126, 
2840/1, 2925/1, 2925/2, 2941/1, 2941/2, 2986/1, 2986/2, 
3022/1, 3022/2, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3127/1, 

Делови:

2708, 2709, 2713, 2714, 2721, 2722, 2723, 2735, 2736, 
2737, 2740, 2742, 2743, 2771, 2806, 2808, 2809, 2810, 
2811, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2830, 2831, 2836, 
2837, 2838, 3037, 3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 
3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 
3149, 3151, 2773/1, 2855/1, 2855/2, 3127/2, 3490/1.

У случају неподударности списка катастарских 
парцела са обухватом Плана у оквиру границе дате 
на графичким прилозима, важи обухват из графич-
ких прилога.

Граница грађевинског подручја

Грађевинско подручје обухвата све површине 
планиране за уређење, изградњу или заштиту. Цео 
обухват Плана генералне регулације спада у грађе-
винско подручје. 

I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У оквиру подручја плана генералне регулације не 
налазе се заштићене природне вредности ни непо-
кретна културна добра. На две локације се налазе 
објекти који уживају статус претходне заштите – то 
су комплекс казнено-поправног завода „Забела” и 
археолошки локалитет „Могила” у североисточном 
делу плана.

Земљиште у обухвату подручја плана генералне 
регулације је у највећем делу пољопривредно зе-
мљиште – ливаде, пашњаци и воћњаци – у приват-
ној својини. 

У осталом делу налази се градско грађевинско 
земљиште. 

У северо-западном делу обухвата плана, уз Ду-
навску улицу, доминантну намену чини затворски 
комплекс - казнено-поправни завод „Забела” са 
пратећим садржајима – површинама чија је наме-
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на привреда, спорт и рекреација и услуге. Уз овај 
комплекс налази се зона вишепородичног станова-
ња – тип грађења у отвореном блоку – зграде које 
су првобитно изграђене за потребе смештаја запо-
слених у КПЗ „Забела”. Поред стамбених зграда у 
овим блоковима су и услуге – центар месне зајед-
нице, амбуланта, пошта, трговина, као и заједничке 
зелене површине, инфраструктурна површина – во-
дозахват.

У северо-источном делу плана, уз Улицу Боже 
Димитријевића, налазе се напуштени војни ком-
плекс-Барутана и комуналне површине-гробље са 
верским објектом и депонија. Поред тога у овом 
делу је идентификован и археолошки локалитет 
који треба додатно истражити.

Уз главне уличне правце – Дунавску и Улицу 
Војске Југославије налазе се парцеле на којима је 
претежна намена породично становање са пратећим 
комерцијалним садржајима

У средишњем делу плана налази се главна град-
ска депонија окружена пољопривредним површи-
нама и спорадичном изградњом - субстандардним 
породичним становањем. 

У оквиру предметног подручја налазе се следећи 
објекти и површине јавне намене:
• Затворски комплекс „Забела”;
• Ново гробље са објектом цркве;
• Војни комплекс „Барутана”;
• Саобраћајне површине – улице и железнички ко-

ридори 
• Инфраструктурне површине – водозахват и
• Комуналне површине постојећих депонија на 

три локације: главна градска депонија, депонија 
грађевинског материјала и дивља депонија.

Табела 1. Преглед површина по наменама – по-
стојеће стање.

Намена Површина 
(ha)

ЈАВНЕ НАМЕНЕ
образовање – основна школа 0.07
пољоприв.површине у функцији образовања 10.80
управа 0.02
површине посебне намене-КПЗ 39.07
површине посебне намене – војни комплекс 
„Барутана” 7.05

спорт и рекреација 1.46
саобраћајне површине – пешачке и колске 64.31
саобраћајне површине – железница 9.50
комуналне површине- гробље 4.14
комуналне површине – депонија 6.02
инфраструктурне површине и објекти 0.28
Укупно површине јавне намене 135.67

Намена Површина 
(ha)

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
становање 150.71
производња и складиштење 5.84
комерцијалне-услужне делатности 2.12
неуређене, неизграђене или напуштене повр. 50.78
Укупно површине остале намене 209.45
Пољопривредне површине 541.83
Укупно 886.95

На територији Плана генералне регулације „По-
жаревац 4” основни вид саобраћаја је друмски са-
обраћај, чијим коридорима је подручје повезано са 
ужом и широм мрежом путева на територији држа-
ве. Главни уводно - изводни правци на територији 
су државни пут IБ реда број 34 и државни пут IIБ 
реда број 371, на које се надовезује улична мрежа 
подручја. Предметно подручје повезано је и желе-
зничком инфраструктуром са најзначајнијим кори-
дором регионалне железничке пруге Мала Крсна 
– Бор – Распутница 2 (Вражогрнац), којом је Град 
Пожаревац повезан на ширу, железничку мрежу Ср-
бије.

Генерално, основне карактеристике постојеће 
путне и уличне мреже целине „Пожаревац 4” се 
могу сумирати у следећем:
• стање постојећих државних путева је релативно 

задовољавајуће, посебно у погледу квалитета за-
стора, сигнализације и слично; 

• плановима вишег реда је предвиђено проширење 
и реконструкција постојећег државног пута IБ 
реда број 34 који представља окосницу путне и 
уличне мреже подручја;

• постојећи општински путеви имају задовољава-
јућу регулациону ширину, али не и адекватан по-
пречни профил (мала ширина коловоза, неизгра-
ђени тротоари и сл.);

• гледајући целокупну постојећу мрежу, матрица 
је у основи радијална, међутим, општи је утисак 
да је „повезивање” главних радијалних праваца 
текло стихијско са великим бројем прекинутих, 
односно слепих прикључака;

• мало растојање између раскрсница у већини 
стамбених делова;

• мале регулационе ширине већине постојећих са-
обраћајница (посебно стамбених и приступних);

• значајан број улица са ширином коловоза испод 
3м;

• потпуни недостатак или веома мала ширина по-
стојећих тротоара која не омогућава безбедно 
кретање пешака;

• недостатак јавних површина за паркирање во-
зила.
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Пешачки саобраћај је најзаступљенији вид кре-
тања у Пожаревцу. Међутим, за „Пожаревац 4” је, за 
већину постојећих саобраћајница (са изузетком др-
жавних и општинских путева) карактеристично не-
постојање или лоше стање тротоара, чиме је знатно 
смањена ефикасност одвијања овог вида саобраћаја 
и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају.

Бициклистичке стазе, као самостални саобраћај-
ни објекти, нису заступљене.

На предметној територији не постоје јавне уре-
ђене површине за паркирање возила (изузев у ре-
гулацији приступне улице новом гробљу, али је он 
недовољног капацитета). Паркирање возила у стам-
беним деловима се реализује на приватним парце-
лама или на деловима коловоза и тротоара што ума-
њује ефикасност одвијања саобраћаја. 

На територији обухваћеној Планом не постоје 
станице за снабдевање горивом. 

Постојеће стање приказано је на графичком при-
логу - карти 1. „Граница плана и постојећа намена”, 
у размери 1:5000.

II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – 
ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Овим планом генералне регулације задржавају 
се претежне намене у појединим просторним цели-
нама у оквиру плана. Одређују се правила грађења 
саобраћајне мреже која омогућава бољу повезаност 
појединих делова у оквиру обухвата плана. Одређу-
је се регулација и омогућава боље функционисање 
саобраћаја и приступ садржајима.

1.1.1. Подела на карактеристичне целине

Подела на карактеристичне просторне целине 
поклапа се у постојећем и планираном стању и из-
вршена је према претежној намени у целини као и 
просторним детерминантама – улазним саобраћај-
ним правцима у град који деле подручје Плана на 
карактеристичне целине.

Подручје плана генералне регулације подељено 
је на просторне целине КПЗ, П1, Г1, П2, Г2 и П3, са 
следећом планираном наменом површина (Табела 
3): 
• планирана целина КПЗ – Казнено-поправни за-

вод „Забела”
• планирана целина П1 – Становање руралног 

типа; 
• планирана целина Г1 – Улазни правац у град и 

породично становање

• планирана целина П2 – Становање руралног типа 
и комунална делатност.

• планирана целина Г2 – Улазни правац у град и 
породично становање

• планирана целина П3 – Пољопривреднe повр-
шине, комунална делатност – депонија и гробље; 
археолошки локалитет.

Табела 2. Подела на карактеристичне целинe са 
планираном наменом површина

Целина П (ha) Планирана намена

КПЗ –
Казнено-

поправни завод 
„Забела”

86,48

Казнено-поправни завод са производним 
комплексом „Препород“ и пратећим 

комерцијалним садржајима; Вишепородично 
становање; Инфраструктурни објекти-

водозахват; Спорт и рекреациј; Становање 
руралног типа; Привредно-комерцијална 

делатност; Саобраћајне површине.
П1-

Становање 
руралног типа са 
пољопривредом

85,42
Становање руралног типа са пољопривредом; 

Привредно-комерцијална делатност; Зелене 
површине; Саобраћајне површине.

Г1-
Улазни правац 

у град и 
породично 
становање 

171,11

Породично становање са комерцијалним 
садржајима и делатношћу мале привреде; 
Становање руралног типа; Зелене површине; 

Спорт и рекреација; Привредно-Комерцијална 
делатност; Саобраћајне површине.

П2-
Пољопривредне 

површине и 
комунална 
делатност 

234,32

Становање руралног типа; Породично 
становање са комерцијалним садржајима и 
делатношћу мале привреде, комерцијалним 

садржајима и делатношћу мале привреде; 
Трансфер станица; Привредно-комерцијална 

делатност; Зелене површине; Саобраћајне 
површине.

Г2-
Улазни правац 

у град и 
породично 
становање

61,47

Породично становање са комерцијалним 
садржајима и делатношћу мале привреде; 
Становање руралног типа; Зелене површине; 

Спорт и рекреација.

П3-
Пољопривреднe 

површине, 
комунална 
делатност 
– депонија 
и гробље; 

археолошки 
локалитет

248,15
Становање руралног типа; Зелене површине; 

Саобраћајне површине; Ново гробље; 
Саобраћајне површине.

УКУПНО 886.95

Подела на карактеристичне целине приказана је 
на карти 2. „Планирана намена површина” Плана, у 
размери 1:5000. 

Концепција уређења простора

У складу са Одлуком о изради Плана, oсновни 
циљеви израде Плана су утврђивање правила про-
сторног уређења, изградње и заштите простора, ко-
јима се обезбеђују квалитетнији животни услови, 
очување природних и створених вредности, зашти-
та животне средине и културног наслеђа, утврђива-
ње површина јавне и осталих намена, обезбеђење 
услова за реализацију и заштиту јавног интереса у 
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домену дефинисаних друштвено-социјалних стан-
дарда задовољења заједничких потреба грађана, 
обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора, 
у складу са потребама грађана, јавним и општим 
вредностима локалне заједнице, унапређење ква-
литета становања, унапређење инфраструктурних 
система, повећање безбедности саобраћаја, заштита 
и унапређење градских зелених површина, развој 
простора за спорт и рекреацију, повећање привлач-
ности градског центра у складу са јавним вредно-
стима и интересима.

Планским решењима се потенцира рационално, 
планско коришћење и чување земљишта и резерви-
сање простора за потребе развоја града у будућно-
сти, реално сагледавање простора кроз уважавање 
постојеће изграђености из аспекта физичких мо-
гућности за даље интервенције у граду, остварива-
ње континуитета у планирању саобраћаја и инфра-
структуре у складу са постојећим и планираним 
наменама површина.

Планирана претежна намена простора
План намене површина је приказан на графич-

ком прилогу – карта 2 „План намене” Р – 1:5000.

II1.3.1. Површине и објекти јавне намене

Површине јавне намене одређују се за уређење 
или изградњу објеката јавне намене или јавних по-
вршина за које је предвиђено утврђивање јавног ин-
тереса. Објекти јавне намене су објекти намењени 
за јавно коришћење и могу бити у јавној својини 
или у другим облицима својине, у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи.

Површине јавне намене могу и не морају бити у 
јавној својини. Ако се за ову површину утврди јавни 
интерес у складу са посебним законом, она постаје 
јавна својина. Други инвеститори могу реализовати 
планирану јавну намену ако постигну споразум са 
надлежним државним органом и уколико прибаве 
земљиште.

У површине јавне намене у обухвату овог плана 
спадају:
• Образовање 

• Основнa школa
• Пољопривреда у функцији образовања

• Управа
• Површине посебне намене
• Јавне зелене површине и објекти пејзажне архи-

тектуре
• Спорт и рекреација
• Саобраћајне површине и објекти 

• Колске и пешачке површине (путна и улична 

мрежа, пешачки и бициклистички саобраћај) 
• Простори за паркирање возила
• Железнички саобраћај

• Комуналне површине и објекти 
• Гробље
• Трансфер станица
• Површине за рекултивацију и санацију

• Инфраструктурне мреже и објекти 
• Водоводна мрежа
• Канализациона мрежа
• Електроенергетска мрежа
• Електронска комуникациона мрежа
• Топловодна мрежа
•  Гасоводна мрежа
На графичким прилозима – карта 2 „План наме-

не”, Р – 1:5000 и карта 3 „План регулације и нивела-
ције и решење саобраћајних површина”, Р – 1:2500, 
приказане су површине планиране за јавне намене.

II1.3.2. Површине осталих намена
Површине осталих намена одвојене су од повр-

шина јавне намене регулационим линијама и у њих 
се убрајају површине за:
• становање 

• становање ниске спратности изван централне 
градске зоне;

• становање средње спратности у отвореном 
блоку;

• становање руралног типа;
• производња и складиштење;
• комерцијално-услужне делатности.

Врсте и намене објеката који се могу градити 
на површинама остале намене, дате су детаљно у 
поглављу III.1 „Врста и намена објеката”, у оквиру 
правила грађења и приказане на графичком прилогу 
– карта 2 „План намене” Р – 1:2500.

II1.3.3. Пољопривредне површине
Преовлађујућим делом Планског подручја про-

стиру се дубокохумусна, равничарска земљишта 
(чернозем, гајњача и сл.), веома погодна за рента-
билно гајење разноврсних ратарских, повртарских 
и воћарских култура, а тиме и за интензивирање 
сточарске производње на сопственој крмној бази. 
Ова земљишта се готово у целини налазе у приват-
ној својини породичних газдинстава. Одрживо ко-
ришћење ових богатих природних ресурса наилази, 
међутим, на озбиљна ограничења, у првом реду, 
због бројних рурално-урбаних конфликата у еко-
лошкој, економској и социјалној сфери, а затим и 
због неповољне аграрне структуре. Велику уситње-
ност и распарчаност приватних земљишних посе-
да прати наглашена оријентација на запошљавање 
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ван газдинства, подређивање структуре производ-
ње подмиривању сопствених прехрамбених потре-
ба, низак ниво коришћења савремених инпута при 
обради земљишта, посебно слаба опремљеност са-
временом механизацијом, неконтролисана примена 
агрохемикалија, успорена дифузија агротехничких, 
економских и еколошких знања у пољопривредну 
праксу, веома оскудне могућности наводњавања, 
одсуство специјализације производње, планирања 
и пословног повезивања пољопривредника, високи 
трошкови производње, ниски и нередовни приходи, 
демотивисаност за инвестирање у укрупњавање и 
модернизацију газдинства и друге слабости карак-
теристичне за безмало сва рурална подручја Србије. 

Компатибилне намене
Намене дефинисане у графичком прилогу „Пла-

нирана намена површина” представљају претежну, 

доминантну намену на том простору, што значи да 
заузимају више од 50% површине блока, односно 
зоне у којој је означена та намена. Свака намена 
подразумева и друге компатибилне намене, према 
табели,,Kомпатибилност намена” и одговарајућим 
условима. На нивоу појединачних парцела, у окви-
ру блока, намена дефинисана као компатибилна 
може бити доминантна или једина. 

Наведена компатибилност намена примењује се 
у даљој разради плана генералне регулације, кроз 
израду планова детаљне регулације, а за планиране 
намене у подручјима за непосредну примену плана 
генералне регулације примењују се правила за ком-
патибилност намена, дефинисана за зоне са истим 
правилима грађења, у складу са табелом,,Компати-
билност намена”.

Табела 3. Компатибилне намене.
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образовање – основна школа - X ● X X ● X X X X X X X X X X

пољоприв.површине у функцији образовања X - X X X X X X X X X X X X X X

управа X X - X X X X X X X X X X X X X

површине посебне намене-КПЗ X X X - X X X X X X X X X X X X

јавне зелене површине X ● X X - ● ● ● ● X ● ● ● X X X

спорт и рекреација X X X X ● - X X X X X X X X X X

саобраћајне површине – колске и пешачке и X X X X ● X - ● ● X X X X X X X

саобраћајне површине – паркинзи X X X X ● X ● - ● X X X X X X X

саобраћајне површине – железница X X X X X X X X - X X X X X X X

комуналне површине- гробље X X X X X X X X X - X X X X X X

комуналне површине – трансфер станица X X X X X X X X X X - X X X X X

комуналне површине за рекултивацију X X X X ● X X X X X X - X X X X

инфраструктурне површине и објекти X X X X ● X X X X X X X - X X X

становање X X ● X ● ● X X X X X X X - X ●

производња и складиштење X X X X X X X X X X X X X X - ●

комерцијално-услужне делатности X X X X X X X X X X X X X ● ● -

● – компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену
X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену
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Биланс површина

Табела 4. Биланс површина по наменама.

Намена
Површина (ha)

постојеће 
стање

планирано 
стање

ЈАВНЕ НАМЕНЕ

образовање – основна школа 0.07 0.71

пољоприв.површине у функцији образовања 10.80 11.25

управа 0.02 0.26

површине посебне намене-КПЗ 39.07 41.54

јавне зелене површине - 23.73

спорт и рекреација 1.46 2.26

саобраћајне површине – пешачке и колске 64.31 101.77

саобраћајне површине – паркинзи - 0.17

саобраћајне површине – железница 9.50 9.50

комуналне површине- гробље 4.14 15.06

комуналне површине (план. трансфер станица) 4.90 5.65

комуналне површине за рекултивацију 1.12 1.01

инфраструктурне површине и објекти 0.28 0.69

Укупно површине јавне намене 135,67 213.60

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

становање 150.71 647.94

становање ниске спратности 132.01 205.44

становање средње спратности у отвореном блоку 11.83 10.53

становање руралног типа  6.87 431.97

производња и складиштење 5.84 22.19

комерцијално-услужне делатности 2.12 3.22

неуређене, неизграђене или напуштене повр. 50.78 -

Укупно површине остале намене 158.67 673.35

пољопривредне површине 541.83 -

Укупно 886.95 886.95

Попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте

Положај парцела за јавне површине утврђен је 
регулационим линијама. Регулационе линије – гра-
нице парцела, одређене су растојањем од осовина 
саобраћајница и појединачним детаљним тачкама.
Овим планом утврђују се регулационе линије, 
у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14), према коме регулационе линије 
раздвајају површине одређене јавне намене од 
површина предвиђених за друге јавне и остале 
намене.

Табела 5. Попис катастарских парцела за повр-
шине јавне намене.

Ознака 
грађ. 
парц.

Намена Број кат. парц.

О образовање Делови 4006/1, 4006/17 (све KO Пожаревац)
У управа Цела 4006/15 (КО Пожаревац)

КПЗ казнено-поправни 
завод

Целе 3044/4, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 
3045/5, 3046/1, 3056/2, 3056/3, 3056/4, 
3056/5, 3056/9, 3056/10, 3056/13, 3056/14, 
3056/15, 3056/16, 3056/17, 3056/18, 3056/19, 
3056/20, 3056/21, 3056/22, 3056/23, 3056/24, 
3056/25, 3056/26, 3056/27, 3056/28, 3056/29, 
3056/30, 3056/32, 3056/36, 3057, 3058/1, 
3058/2, 3058/3, 3058/4, 3058/5, 3058/6, 
3058/7, 3058/8, 3058/9, 3058/10, 3058/11, 
3058/12, 3058/13, 3058/14, 3059, 3060, 
3070/1, 3071/1, 3072/1, 3073/1, 3073/2  
Делови 3044/2, 3044/3, 3054/1, 3056/1, 
18179 (све КО Пожаревац)

ПО1 пољопривреда у 
функцији образовања

Делови 18681, 20714, 4678/3 (све KO 
Пожаревац)

ПО2 пољопривреда у 
функцији образовања

Делови 18680, 20713, (све KO Пожаревац)

К1 комуналне површине-
трансфер станица

Цела 18609
Делови 18610, 18612 (све KO Пожаревац)

К2 комуналне површине-
рекултивација Делови 4882, 4883 (све KO Пожаревац)

К3 комуналне површине-
гробље

Целе 3410/1, 3453, 3454, 3455, 3456/2 
Делови 3438/1, 3456/3, 4887 (све KO 
Пожаревац)

И1 инфраструктура-
водозахват Део 18905 (KO Пожаревац)

И2 инфраструктура 
-канализ.колектор

Делови 4819/17, 4819/84 (све КО 
Пожаревац)

И3 инфраструктура 
-подстаница грејања Цела 3926/22 (КО Пожаревац)

И4-1, И 
4-2

инфраструктура 
-трафостаница

Цела 3926/20
Део 3765/10 (све КО Пожаревац)

И5 инфраструктура – 
надземни топловод

Делови 20702, 20703, 3748/3, 3761/1 (све 
КО Пожаревац)

И6 инфраструктура 
-трафостаница

Целе 4572/4, 4818/6, 4819/26 (све КО 
Пожаревац)

СР1 спорт и рекреација
Цела 4006/4 
Делови 4006/5, 4006/6, 4006/7 (све КО 
Пожаревац)

СР2 спорт и рекреација Делови 4453, 4455, 4456 (све КО 
Пожаревац)

ЗС1 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 18958, 18959, 19018, 19019, 20744 
(све КО Пожаревац)

ЗС2 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 
20734/1, 4109 (све КО Пожаревац)

ЗС3 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 18960, 19017, 20735, 20740 (све КО 
Пожаревац)

ЗС4 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 18811, 18812, 18816, 18817, 18818, 
18821, 20734/1, 4112 (све КО Пожаревац)

ЗС5 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 3070/3, 4067/2, 4067/3, 4068, 4076/2, 
4090/9, 4090/20, 4090/24, 4090/25, 20730/1, 
18758/2, 18759/1 (КО Пожаревац)

ЗС6 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 4077, 49078/1, 4090/21, 3070/3, 
4076/1, 4076/3, 20730/1, 18461, 18462, 
18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 
18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 
18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 
18757/3, 18758/1, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 
20723 (све КО Пожаревац) 

ЗС7 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 
18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 
18493, 18494, 18495, 18496, 18497 (све КО 
Пожаревац)

ЗС8 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу Делови 18502, 18503 (све КО Пожаревац)

ЗС9 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу Делови 3760/2, 3761/1 (све КО Пожаревац)
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Ознака 
грађ. 
парц.

Намена Број кат. парц.

ЗС10 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 3029, 3127/1, 3120, 3121, 3122, 3123, 
3124, 3130 (све КО Ћириковац)

ЗС11 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 
2719, 2835, 2836, 2837, 2838, 2852, 2853, 
2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 
2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 
2869, 3127/2 (све КО Ћириковац)

ЗС12 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 2741, 2742, 2773/1, 2806, 2807, 2809, 
2814, 2815, 2831 (КО Ћириковац)
Делови 3148, 3162, 3351, 3352, 3353/1, 
3353/2, 3354, 3356, 3359, 3364, 3365/1, 
3365/2, 3367, 3385, 3386 (КО Пожаравац)

ЗС13 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 
20884, 20885/1, 20885/2, 20886, 20887, 
20888, 21262 (све КО Пожаревац)

ЗС14 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Целе 3371/1, 3372/1 
Делови 3358, 3360, 3361/2, 3362/1, 3363, 
3365/2, 3365/1, 3365/2, 3368, 3369, 3370, 
3383/1 (све КО Пожаревац)

ЗС15 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Целе 3221/1, 3223/1, 3224/1, 3225/1, 3228/3 
(све КО Пожаревац)

ЗС16 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Целе 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3268, 3269/1, 
3270/1, 3272/1,3273, 3274/1, 3275/1, 3276/1, 
3277/1, 3278/1, 3279/1 
Део 3267/1 (све КО Пожаревац)

ЗС17 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Целе 3618/1, 3619/1, 3621/2, 3621/1, 3616/2, 
3624/2, 3625/1, 3625/2, 3626/1, 3627/1, 
4711/1, 4712/2, 4717/3, 4717/4 
Део 4722/2 (све КО Пожаревац)

ЗС18 заштитно зеленило уз 
саобраћајницу

Делови 4887, 5090, 5013 (све КО 
Пожаревац)

П1 парк Делови 4671/9, 18682 (све КО Пожаревац)
П2 парк Целе 4452, 4457 (све КО Пожаревац)
С1 сквер Део 4572/1 (КО Пожаревац)
РЗ1 резервисано зеленило Део 4451/12 (КО Пожаревац)
РЗ2 резервисано зеленило Делови 4807/1, 4807/2 (све KO Пожаревац)

РЗ3 резервисано зеленило Делови 4812/19, 4812/20 (све КО 
Пожаревац)

П паркинг Делови 3389/1, 3438/1, 3456/3, 4887, 5013, 
5090 (све КО Пожаревац)

Ж1 железница Делови 6771/1, 20686, 20745, 20746 (све КО 
Пожаревац)

Ж2 железница

Целе 3236/7, 3296/3, 3276/3, 10043/2, 
Делови 10043/1, 10051, (све КО Пожаревац)
Цела 2942, део 3490/1 (све КО 
Ђириковац) 

Ж3 железница Делови 10045/1, 21257 (све КО Пожаревац)
Укупно

Табела 5a. Попис катастарских парцела за повр-
шине јавне намене-саобраћајнице

Ознака 
парцеле 

саобраћај-
нице

Број кат. парц.

С1
Цела 20689,
Делови 3044/2, 3044/3, 3054/1, 3056/1, 18175, 18176, 18179, 
18905, 18906, 20731 (све КО Пожаревац) 

С 2 Делови 3055/1, 3972/1, 4393/1, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438/3, 
4439, 4448, 4449, 4451/1, 4794, 4795 (све КО Пожаревац) 

С 3

Целе 4006/10, 4006/33,
Делови 4006/1, 4006/5, 4006/6, 4006/7, 4006/17, 4006/31, 18793, 
18852, 18879, 18889, 18904, 18905, 20732, 20733, 20734/2 (све 
КО Пожаревац) 

С 4
Цела 4006/11,
Делови 4006/12, 4006/13, 4006/14, 4006/19, 4006/20, 4011/7, 
4011/12 (све КО Пожаревац)

Ознака 
парцеле 

саобраћај-
нице

Број кат. парц.

С 5

Делови 4006/12, 4006/31, 4011/2, 4011/3, 4011/7, 4011/9, 4012/1, 
4012/2, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4018, 4091/1, 4091/10, 4091/23, 
4092/2, 18793, 18794, 18795, 18800, 18801, 18802, 18804, 18805, 
18806, 18807, 18808, 18809, 20733, 20734/1 (све КО Пожаревац)

С 6 Делови 4011/2, 4011/3, 4011/4, 4011/6, 4011/7, 4011/9, 4011/12 
(све КО Пожаревац)

С 7 Делови 4012/1, 4012/2, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4018 (све КО 
Пожаревац)

С 8 Делови 4017/2, 4017/3 ( све КО Пожаревац)
С 9 Делови 4016, 4017/1 (све КО Пожаревац)

С 10
Целе 4091/3, 4091/19, 4091/20, 4091/21
Делови 4091/2, 4091/4, 4091/10, 4091/11, 4091/13, 4091/15, 
4091/16, 4091/17, 4091/18, 4091/22, 4091/23 (све КО Пожаревац) 

С 11

Цела 4098/1
Делови 4004/3, 4091/1, 4091/9, 4091/12, 4091/14, 4092/1, 4092/2, 
4098/3, 4099/1, 4099/3, 4101/1, 4101/3, 4101/4, 4104/2, 18809, 
18810, 20734/1 (све КО Пожаревац)

С 12

Делови 4004/3, 4100, 4104/1, 4104/2, 4105, 4109, 18810, 18822, 
18823, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18958, 18959, 
19021, 19020,, 20734/1, 20734/2, 20742, 20744, 20745 (све КО 
Пожаревац)

С 13

Цела 4020/1
Делови 4021/21, 4021/22, 4064, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 
4065/6, 4065/7, 4066, 4090/3, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/7, 
4090/8, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/15, 4090/16, 4090/18, 
4090/19, 4090/22, 18773, 18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 
18779, 18780, 18792, 20728, 20730/1 (све КО Пожаревац) 

С 14 Делови 4090/3, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/11, 4090/12, 4090/15, 
4090/16, 4090/18, 4090/19, 4090/22 (све КО Пожаревац)

С 15 Делови 4090/7, 4090/19 (све КО Пожаревац)

С 16
Делови 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4063/1, 4063/3, 4064, 
4065/1, 4065/2, 4065/3, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 18762/1, 
18762/3, 18763/1, 18777, 20727, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 17 Делови 18763/2, 18764/1, 18765/2, 18765/3, 20692 (све КО 
Пожаревац)

С 18
Делови 18811, 18816, 18817, 18818, 18821, 18822, 18823, 18824, 
18825, 18826, 18958, 18959, 18960, 19017, 19018, 20735, 20740, 
20741, 20742, 20744 (све КО Пожаревац)

С 19

Делови 3055/1, 3070/3, 4066, 4067/1, 4069, 4090/21, 4090/23, 
4090/24, 4090/25, 4090/26, 4090/27, 4090/28, 4090/30, 4102/4, 
4103, 4104/1, 4104/2, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 
4113/1, 4114, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 4116/1, 4116/2, 18759/2, 
18760/1, 18761/1, 18761/2, 18811, 18826, 20692, 20730/1, 20734/1, 
20741 (све КО Пожаревац)

С 20

Целе 18498, 18499, 18500, 18501, 20705, 20706,
Делови 3070/3, 3748/3, 4067/2, 4068, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 
4090/21, 4090/28, 4090/29, 4090/30, 18354, 18366, 18367, 18368, 
18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374, 18375, 18376, 18377, 
18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 
18387, 18388, 18451, 18452, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 
18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 
18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 
18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 
18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 
18495, 18496, 18497, 18502, 18503, 18757/3, 18758/1, 18758/2, 
18759/1, 18759/2, 18760/1, 20700, 20702, 20703, 20708, 20716, 
20720, 20723, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 21
Делови 3748/3, 3758, 3759, 3760/2, 3761/1, 3762/2, 18347, 
18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 20703, 20704 (све КО 
Пожаревац)

С 22

Целе 3030, 3031, 2710, 2711, 2720, 2721, 2816, 
Делови 2708, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 
2722, 2723, 2733, 2735, 2736, 2737, 2740, 2741, 2742, 2743, 
2773/1, 2806, 2807, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 
2830, 2831, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2855/1, 2855/2, 2856, 
2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 3025, 3026, 3028, 3029, 3032, 3037, 
3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127/1, 
3127/2, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3149, 3151, 
3490/1 (све КО Ћириковац)
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С 23

Целе 3055, 3357, 3361/1, 3384/1, 20889,
Делови 3353/1, 3353/2, 3354, 3356, 3358, 3360, 3361/2, 3362/1, 
3362/2, 3363, 3364, 3365/1, 3365/2, 3367, 3368, 3369, 3370, 
3383/1, 3385, 3386, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 20878, 
20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20885/2, 
20886, 20887, 20888, 21257, 21258, 21259, 21260/2, 21262 
10045/1 (све КО Пожаревац)

С 24 Делови 18812, 18813, 18814, 18816, 18817, 18818, 18821, 18960, 
18961, 19015, 19016, 20735, 20740, 20746 (све КО Пожаревац)

С 25

Цела 4004/1
Делови 4112, 4113/1, 4114, 4115/1 део, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 
4117/2, 4128, 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4132/2, 
18811, 18812, 18813, 18814, 20734/1 (све КО Пожаревац)

С 26 Делови 4131/1, 4131/3, 4131/4, 4131/6, 4131/7 (све КО 
Пожаревац)

С 27
Делови 4117/1, 4117/2, 4118, 4127/1, 4128, 4393/1, 18968, 
18969/1, 18969/2, 18970, 19010, 19011, 20740, (све КО 
Пожаревац)

С 28 Делови 4119/1, 4119/2 (све КО Пожаревац)

С 29
Цела 4123/2
Делови 4119/3, 4120/1, 4120/2, 4123/1, 4123/3, 4124, (све КО 
Пожаревац) 

С 30
Делови 4121/3, 4121/19, 4121/26, 4122, 4123/3, 4127/1, 18970, 
18972, 18973, 18974, 18975, 18976, 18979, 20736 (све КО 
Пожаревац)

С 31 Делови 4121/1, 4121/4 (све КО Пожаревац)

С 32 Делови 4121/8, 4121/17, 4121/19, 4121/20, 4121/23, 4121/24, 
4121/34 (све КО Пожаревац)

С 33 Делови 4121/3, 4121/11, 4121/14, 4393/1, 18977, 18978, 18979, 
19000, 20740 (све КО Пожаревац)

С 34 Делови 3070/3, 4076/1, 4076/3, 4077, 4078/1, 4078/7, 4080/1, 
4080/2 4090/21, (КО Пожаревац)

С 35 Делови 4080/2, 4081/16, 18757/2, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 36 Делови 4078/7, 4078/8, 4079, 4080/1 (све КО Пожаревац)

С 37

Делови 4078/5, 4078/6, 4078/7, 4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 
4080/3, 4081/1, 4081/5, 4081/7, 4081/9, 4081/15, 4081/16, 4081/17, 
4081/18, 4081/19, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 
18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 
18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 
18494, 18495, 18496, 18497, 18508, 18519, 18523, 18524, 18525, 
18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 
18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 18540, 18541, 18542, 18543, 
18544, 18545, 18546, 18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 
18553, 18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 
18562, 18563, 18564, 18565, 18754/1, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 
18757/2, 20702, 20703, 20708, 20716, 20722, 20723, 20730/1 (све 
КО Пожаревац) 

С 38

Цела 4081/8,
Делови 4081/1, 4081/2, 4081/6, 4081/7, 4081/9, 4081/12, 4081/13, 
4081/14, 4081/20, 4081/21, 4081/22, 4081/23, 4089/1, 4089/2, 
4089/4 (све КО Пожаревац)

С 39 Део 4089/4 КО Пожаревац

С 40

Делови 3972/10, 3973, 4081/4, 4081/22, 4081/23, 4089/4, 18739, 
18740, 18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 18748, 
18749, 18750, 18751, 18752, 18754/2, 18755/1, 18756/1, 20726, 
20730/1 (све КО Пожаревац)

С 41
Цела 3972/7,
Делови 3972/4, 3972/5, 3972/6, 18746, 18747, 18748, 18749, 
20730/1 (све КО Пожаревац) 

С 42 Делови 3972/1, 18746, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 43 Делови 3972/2, 3972/13, 18743, 18744, 20730/1 (све КО 
Пожаревац)

С 44 Делови 3972/3, 3972/11, 18741, 18742, 20730/1 (све КО 
Пожаревац)

С 45 Делови 3972/10, 3973, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4443/2, 
4443/3 (све КО Пожаревац)

С 46 Делови 4393/1, 4433, 4448, 4449, 4451/1 (све КО Пожаревац) 

С 47
Делови 4451/1, 4451/15, 4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 
4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4565, 4567, 4568, 4569, 4570, 
4805/1 (све КО Пожаревац)

Ознака 
парцеле 

саобраћај-
нице

Број кат. парц.

С 48 Делови 4451/20, 4451/23, 4461/1, 4461/5, 18986, 18987, 18989, 
18990, 18991, 18992, 18993, 20737, 20740 (све КО Пожаревац)

С 49
Делови 4121/3, 4393/1, 4433, 4438/3, 4439, 4450/2, 4451/1, 
4451/23, 4455, 4456, 4457, 18979, 18980, 18981, 18983, 18985, 
18986, 18987, 18988, 20737 (све КО Пожаревац) 

С 50 Делови 4451/3, 4451/4, 4451/6, 4451/11, 4451/20, 4451/21, 
4451/22, 4451/23, 4561/1, 18988, 18989, (све КО Пожаревац)

С 51 Делови 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/12, 4451/22 (све КО 
Пожаревац)

С 52 Делови 4451/3, 4461/1, 4451/11, 4451/20, 18991 (све КО 
Пожаревац)

С 53 Делови 4451/11, 4561/1, 4561/2, 4562/2 (све КО Пожаревац)

С 54 Делови 4451/6, 4451/23, 4454, 4455, 4563/9 део, 4564/1, 4806/1, 
4806/2, 4806/28, 4806/29, 4806/30, 4807/1 (све КО Пожаревац)

С 55 Део 4451/6 (КО Пожаревац)
С 56 Делови 4564/1, 4565, 4566 (све КО Пожаревац)

С 57

Делови 4451/4, 4451/5, 4451/6, 4562/1, 4562/2, 4562/4, 4562/5, 
4562/6, 4562/7, 4562/8, 4563/2, 4563/8, 4563/28, 4563/29, 4563/30, 
4563/31, 4563/32, 4563/33, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 4563/39, 
4563/40, 4563/58, 4571/1, 4571/3, 4572/1 (све КО Пожаревац)

С 58

Делови 4562/3, 4562/7, 4563/39, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 
4563/43, 4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 
4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 4563/56, 
4563/57 (све КО Пожаревац)

С 59 Делови 4562/1, 4562/8, 4562/5 (све КО Пожаревац)
С 60 Делови 4562/4, 4562/5 (све КО Пожаревац)

С 61 Делови 4571/1, 4571/2, 4571/4, 4571/5, 4571/6, 4571/7, (све КО 
Пожаревац)

С 62 Делови 4563/5, 4563/10, 4563/17, 4571/2, 4571/10, 4571/11, 
4571/12 (све КО Пожаревац)

С 63
Цела 4563/64,
Делови 4451/4, 4563/4, 4563/9, 4563/33, 4563/59, 4563/60, 
4563/61, 4563/62, 4563/63, (све КО Пожаревац)

С 64 Делови 4563/1, 4563/6, 4563/7, 4563/18, 4564/1 (све КО 
Пожаревац)

С 65
Цела 4811/12,
Делови 4563/7, 4563/18, 4811/3, 4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 
4813 (све КО Пожаревац)

С 66 Цела 4811/13,
Делови 4563/18, 4811/1, 4811/10, 4812/1 (све КО Пожаревац)

С 67

Целе 4563/65, 4812/14, 
Делови 4562/4, 4562/8, 4563/6, 4563/9, 4563/10, 4563/17, 4563/18, 
4563/58, 4563/59, 4571/1, 4571/2, 4571/6, 4812/1, 4812/2, 4812/3, 
4812/5, 4812/6, 4812/7, 4812/8, 4812/9, 4812/10, 4812/16, 4812/17, 
4812/18, 4812/19, 4812/20, 4812/21 (све КО Пожаревац)

С 68

Цела 4810,
Делови 4563/3, 4564/1, 4572/1, 4572/2, 4573/44, 4573/86, 4573/87, 
4807/1, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/14, 4809/15, 4809/18, 
4809/19, 4811/3, 4811/8, 4813, 4814/1, 4814/2, 4818/3, 4819/84 
(све КО Пожаревац) 

С 69

Цела 4809/1,
Делови 4806/1, 4806/3, 4806/15, 4806/19, 4806/20, 4806/21, 
4809/2, 4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4809/10, 4809/11, 4809/12, 
4809/13, 4809/15, 4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/20, 
4809/21, 4809/22, 4809/23 (све КО Пожаревац)

С 70

Цела 4806/19,
Делови 4806/1, 4806/9, 4806/15, 4806/20, 4806/22, 4806/23, 
4806/24, 4806/25, 4806/26, 4806/31, 4806/33, 4807/1 (све КО 
Пожаревац)

С 71
Делови 4569, 4805/1, 4806/1, 4806/2, 4806/23, 4806/25, 4806/26, 
4806/28, 4806/29, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 4807/1, 4807/2, 
4808/1 (све КО Пожаревац)
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С 72

Делови 3973, 4440/2, 4440/4, 4441/1, 4441/2, 4443/1, 4443/2, 
4443/3, 4444, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 
18583, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 18596, 18597, 18598, 
18599, 18600, 18601, 18602, 18603, 18608, 18612, 18633, 18634, 
18635, 18636, 1867, 18638, 18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 
18644, 18645, 18687/1, 18688, 18689, 18690, 18691, 18692, 18693, 
18694, 18695, 18699, 18700, 18701, 18702, 18704, 18707, 18709, 
18710, 18717, 18718, 18719, 18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 
18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 18730, 18736, 18737, 18739, 
20710, 20711, 20716, 20725, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 73 Делови 4442/1, 4442/2, 4446/1, 4446/2, 4649/3 (КО Пожаревац)
С 74 Делови 4648, 4654, 4790 (све КО Пожаревац)
С 75 Делови 4793/1, 4794 (КО Пожаревац)
С 76 Делови 4799, 4800/1 (КО Пожаревац)

С 77
Цела 4800/3,
Делови 4789/1, 4790, 4791, 4797, 4800/1, 4800/2, 4801/1, 4801/2, 
4801/3, 4801/4, 4801/5, 4801/6 (све КО Пожаревац)

С 78

Цела 3957/2, 
Делови 3957/1, 4654, 4656, 4659, 4660/2, 4782/2, 4784, 4785/1, 
4788, 4789/1, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/7, 4804/8, 
4804/9 (све КО Пожаревац)

С 79 Делови 4648, 4649/1, 4649/2, 4650/1, 4650/2, 4651/1 (све КО 
Пожаревац)

С 80

Делови 3956/1, 3957/1, 4650/2, 4650/3, 4650/6, 4651/1, 4651/2, 
4654, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4664, 4665, 
18680, 18681, 18682, 18702, 18704, 18711, 18718, 18719, 19720, 
18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 
20713, 20714, 20715, 20716, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 81 Делови 4444, 4650/5, 4650/6, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 
18733, 18734, 18735, 18737, 20730/1 (све КО Пожаревац)

С 82 Делови 4661/2, 4662/1 (све КО Пожаревац)
С 83 Делови 4662/2, 4663/2 (све КО Пожаревац)

С 84 Делови 3090/1, 4663/1, 4664, 4665, 4671/9, 18682, 20714, 20730/1 
(све КО Пожаревац)

С 85 Делови 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4665 (све 
КО Пожаревац)

С 86 Делови 3090/1, 4665, 4671/9, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 87 Делови 18715, 18716, 18717, 18718, 20716 (све КО Пожаревац)

С 88 Делови 18538, 18539, 18591, 18592, 20709, 20716 (све КО 
Пожаревац)

С 89 Део 18682 (КО Пожаревац)
С 90 Делови 18682, 4671/8, 4671/9 (све КО Пожаревац)
С 91 Делови 18682, 4671/4, 4671/7, 4672/3 (све КО Пожаревац)
С 92 Делови 18681, 20714, 4675/1, 4678/3 (све КО Пожаревац)

С 93
Делови 18612, 18645, 18646, 18650, 18663, 18664, 18670, 
18679/2, 18680, 18683, 18685, 20710, 20711, 20713, 20714 (све 
КО Пожаревац)

С 94 Делови 18664, 18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675, 
18676, 18677, 18678, 18679/1, 18679/2 (све КО Пожаревац)

С 95
Цела 18660, 
Делови 18650, 18651, 18652, 18653, 18654, 18655, 18656, 18657, 
18658, 18659 (све КО Пожаревац)

С 96

Делови 18508, 18513, 16515, 18516, 18517, 18519, 18520/1, 
18520/2, 18521, 18522, 18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 
18617, 18618, 18621, 18622, 18623, 18625, 18626, 18627, 18628, 
18629, 18630, 18631, 18632, 18634, 20703, 20708, 20709, 20711 
(све КО Пожаревац)

С 97 Делови 18626, 18627, 18628 (све КО Пожаревац)
С 98 Делови 18623, 18624, 18625 (све КО Пожаревац)
С 99 Делови 18512, 18513, 20702, 20703 (све КО Пожаревац)
С 100 Делови 18497, 18503, 18504, 18508, 20708 (све КО Пожаревац)

С 101

Делови 3748/3, 3761/1, 3765/1, 3919/2, 3920/1, 3920/7, 3926/1, 
3926/2 део, 3926/7, 4681, 4683/1, 18618, 18619, 18622, 18624, 
18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633, 
18635, 18636, 18646, 18648, 18650, 18658, 18659, 18661, 18663, 
18669, 18680, 20703, 20709 (све КО Пожаревац)

С 102 Делови 3926/3, 4681, 4683/1, 4684 (све КО Пожаревац)

С 103
Делови 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3928/1, 3928/2, 3928/3, 3928/4, 
3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 3928/9, 3928/10, 3928/11, 3928/12, 
3928/13, 3928/14 (све КО Пожаревац)

Ознака 
парцеле 

саобраћај-
нице

Број кат. парц.

С 104 Делови 3926/2, 3926/5, 3926/6, 3926/7, 3926/8, 3926/9, 3926/34, 
3927/1 (све КО Пожаревац)

С 105

Цела 3926/10,
Делови 3920/1, 3920/4, 3923/6, 3923/7, 3926/1, 3926/9, 3926/11, 
3926/17, 3926/19, 3926/25, 3926/33, 3926/36 цела (све КО 
Пожаревац)

С 106 Делови 3920/1, 3920/3, 3923/6, 3926/1 (све КО Пожаревац)
С 107 Делови 3920/1, 3920/5, 3921/1 (све КО Пожаревац)

С 108 Делови 3919/2, 3919/4, 3920/1, 3921/3, 3921/4, 3921/5 (све КО 
Пожаревац)

С 109 Делови 3919/1, 3919/2, 3919/3, 3919/6 (све КО Пожаревац)
С 110 Делови 3918/1, 3918/6, 3918/7 (све КО Пожаревац)

С 111 Делови 3765/1, 3765/3, 3765/5, 3765/6, 3765/7, 3765/8, 3765/9, 
3765/10 (све КО Пожаревац)

С 112 Делови 3764/3, 3764/8 (све КО Пожаревац)
С 113 Делови 3764/1, 3764/2 (све КО Пожаревац)
С 114 Део 3763/2 (КО Пожаревац)
С 115 Делови 3763/4, 3763/17, 3763/21 (све КО Пожаревац)
С 116 Делови 3763/1, 3763/3, 3763/4 (све КО Пожаревац)

С 117

Целе 3762/4, 3762/5 (КО Пожаревац)
Делови 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021 (КО Ћириковац) 
и 3288/1, 3289, 3593, 3594/2, 3594/6, 3630/1, 3761/2, 3762/2, 
3762/1, 3762/3, 3763/1, 3763/3, 3763/4, 3765/2, 3765/8, 3765/9, 
3918/1, 3918/3, 3918/5, 3919/1, 3919/3, 3919/4, 3919/5, 3921/1, 
3921/2, 3921/4, 3921/5, 3922/3, 3929/2, 3929/5, 3929/6, 3929/8, 
4681, 4686/1, 4686/4, 4695, 4696/2, 4696/3, 4699/1, 4715/1 (КО 
Пожаревац)

С 118

Делови 2870, 2871, 2872, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 
2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 
2977, 2978, 2979, 2981, 2982, 2985, 2986/1, 3120, 3121, 3122, 
3123, 3126, 3127/1, 3127/2, 3128, 3129 (све КО Ћириковац)

С 119
Део 3010 (КО Ћириковац), 
Цела 3210/1 (КО Пожаревац)
Део 3210/6 (КО Пожаревац)

С 120 Делови 3288/1, 3288/2, 3289 (све КО Пожаревац)

С 121
Цела 3632/2,
Делови 3292/1, 3292/2, 3292/3, 3293/2, 3294, 3592, 3599/2, 3599/4 
(све КО Пожаревац)

С 122
Целе 3632/1, 3599/9, 
Делови 3267/1, 3599/1, 3599/5, 3599/6, 3599/8 (све КО 
Пожаревац)

С 123 Делови 3593, 3594/2, 3594/4 део, 3594/5, 3594/6 (све КО 
Пожаревац)

С 124 Делови 3596, 3598/1, 3598/3 (све КО Пожаревац)

С 125 Делови 3627/2, 3627/4, 3627/5, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 3629/6 
(све КО Пожаревац)

С 126
Цела 3297/4,
Делови 3297/3, 3623/2, 3623/8, 3624/1. 3630/5, 3631/1, 3631/2 
(све КО Пожаревац)

С 127
Цела 4706,
Делови 3620/1, 3622/2, 3622/3, 3623/1, 4703/1, 4704, 4705/3, 
4707, 4708, 4709, 4710/1 (све КО Пожаревац)

С 128 Делови 4702/1, 4702/2, 4702/5 (КО Пожаревац)

С 129

Цела 4701/1,
Делови 4699/1, 4699/3, 4702/3, 4710/1, 4710/2, 4712/1, 4713, 
4714/1, 4714/3, 4716, 4717/1, 4717/2, 4718, 4722/1 (све КО 
Пожаревац)

С 130 Делови 4697, 4699/1, 4715/1, 4716, 4718, 4719/1, 4720/1 (све КО 
Пожаревац)
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Ознака 
парцеле 

саобраћај-
нице

Број кат. парц.

С 131

Делови 2723, 2832, 2834 (КО Ћириковац), 
Делови 3144, 3145, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155/1, 3184/1, 
3185/1, 3186, 3187, 3171/1, 3171/2, 3172, 3173, 3174/1, 3174/2, 
3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3195, 
3196/1, 3196/2, 3196/3, 3197/1, 3197/2, 3199, 3200, 3202/3, 3203, 
3205, 3206, 3207, 3208, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 
3309, 3312/1, 3313, 3314/1, 3315, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318/2, 
3319/1, 3321, 3322/3, 3324, 3325, 3326, 3327, 3332, 3334, 3335, 
3337, 3503/2, 3506, 3507, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3524/1, 
3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3522, 3524/1, 3524/2, 3526/1, 3527, 
3528/1, 3529, 3530, 3531/1, 3531/2, 3532, 3533, 3536, 3537/2, 
3538, 3539, 3540/3, 3541, 3543, 3544, 3545, 3550, 3551, 3552, 
3553, 3559, 3561, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3562/4, 4858, 4867, 
4868, 4870, 4871/1, 4871/2, 4875/1, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882 
(КО Пожаревац)

С 132 Делови 3438/1, 3456/3, 4887, 5013, 5090 (све КО Пожаревац)

С 133 Делови 3389/1, 3389/3, 3450/1, 3450/2, 21258, 21286, 21260/2 
(све КО Пожаревац)

С 134
Делови 3450/1, 3450/2, 3451, 20872, 20873, 20875, 20876, 20877, 
20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20886, 
20887, 20901, 20902, 21260/1, 21262, 21286 (све КО Пожаревац)

С 135 Делови 3929/2, 3929/3, 3929/5, 3929/6 (све КО Пожаревац)

II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА

Општа правила уређења примењују се на целом 
обухвату Плана, уколико посебним правилима није 
другачије одређено. За делове обухвата који ће бити 
предмет даље урбанистичке разраде, општа прави-
ла уређења имају усмеравајући карактер.

Појмовник

Појмови употребљени у овом плану, значајни за 
тумачење и спровођење Плана, имају следеће зна-
чење:
• Блок – простор у оквиру градског ткива ограни-

чен по обиму постојећим или планираним јавним 
саобраћајним површинама (улицама, трговима, 
железничком пругом), природним границама 
(пољопривредно, шумско, водно земљиште и сл) 
или границом Плана;

• Постојећи објекат – објекат са употребном дозво-
лом или озакоњен, који је евидентиран у катастру 
непокретности пре доношења овог плана;

• Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевин-
ске парцеле према приступној јавној саобраћај-
ној површини. За постојеће грађевинске парцеле 
неправилног облика које приступ на јавну сао-
браћајну површину остварују непосредно преко 
приступног пута у оквиру саме грађевинске пар-
целе (минималне ширине 3,5 m), ширина фронта 
се мери на крају приступног пута. За грађевинске 
парцеле које приступ на јавну саобраћајну повр-
шину остварују посредно, преко интерне, суко-
рисничке, саобраћајне површине која није јавна, 

ширина фронта се мери према приступној интер-
ној саобраћајној површини;

• Индекс заузетости парцеле (Из) – однос габарита 
хоризонталне пројекције изграђеног или плани-
раног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима. У прорачун се 
узима габарит хоризонталне пројекције највеће 
надземне етаже, укључујући еркере и терасе. Не 
рачунају се надстрешнице (изузев ако формирју 
објекат, попут станице за снабдевање горивом и 
сл.) и стрехе, као ни део габарита хоризонталне 
пројекције који излази изван граница грађевин-
ске парцеле, на површину јавне намене.

• Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
– збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта – 
спољне мере ободних зидова (са облогама, пара-
петима и оградама). Детаљан прорачун се ради 
на основу важећег СРПС стандарда. У БРГП се 
не рачунају површине у оквиру система двостру-
ких фасада, стакленика, површине које чине тер-
мички омотач зграде. У БРГП се не обрачунава 
код хетерогених зидова дебљина термоизолације 
преко 5 cm, а код хомогених зидова дебљина зида 
већа од 30 cm уз постизање, услова енергетске 
ефикасности зграда прописаних Правилником 
о енергетској ефиканости („Сл. гласник РС”, 
бр. 61/11);

• Висина објекта – вертикално растојање од коте 
тротоара до коте венца, на средини уличне фа-
саде;

• Спратност објекта – број надземних етажа објек-
та, не рачунајући приземље. Спратност објекта 
чији поједини делови имају различит број над-
земних етажа је број надземних етажа највишег 
дела објекта;

• Подрум – подземна етажа, укопана у земљу нај-
мање до половине своје спратне висине;

• Сутерен – етажа чији је већи део површине уко-
пан у земљу, у просеку највише до половине 
своје спратне висине; етажа делимично укопана 
у земљу, чија је бар једна фасада изнад нивоа зе-
мље

• Приземље – прва надземна етажа објекта. Уколи-
ко се објекат налази на стрмом терену, приземље 
може бити мањим делом своје површине укопа-
но у земљу, највише до половине своје спратне 
висине;

• Спрат – надземна етажа објекта, изнад приземља;
• Последњи спрат – последњи спрат испод кон-

струкције крова, косог или равног;
• Постојећа регулациона линија – регулациона ли-

нија која се поклапа са постојећом границом ка-
тастарске парцеле;
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• Планирана регулациона линија – регулациона 
лнија која се не поклапа са постојећом границом 
катастарске парцеле;
Појмови који су дефинисани Законом о плани-

рању и изградњи примењују се и тумаче у складу 
са наведеним законом, а одредница дата у овом 
појмовнику односи се на оне елементе тих појмо-
ва који законом нису прецизирани, а значајни су за 
тумачење правила овог плана и његово спровођење.

Општа правила регулације
Регулација простора у оквиру територије Плана 

обезбеђује заштиту јавног интереса и резервацију 
површина за јавне намене. Регулационе линије, која 
раздвајају површине одређених јавних намена од 
површина предвиђених за друге јавне и остале на-
мене, дефинисане су растојањем од оса јавних сао-
браћајница или других дефинисаних просторних 
елемената, или постојећим границама катастарских 
парцела и приказане у графичком прилогу – карта 3 
„План регулације и нивелације и решење саобраћај-
них површина» Р – 1:2500. Координате регулацио-
них линија очитавају се са дигиталне карте план-
ског документа.

Имајући у виду да графичка тачност приказа 
одговара класи размере геодетске подлоге у зави-
сности од размере уз дозвољена одступања, да се 
катастарско и фактичко стање у планском обухвату 
у значајној мери не поклапају, те да коришћени то-
пографски план није ажуран и да не обухвата цело 
подручје у границама Плана, тачне координате ре-
гулационих линија утврђују се кроз израду проје-
ката парцелације и препарцелације за грађевинске 
парцеле јавне намене и за потребе експропријације.

У оквиру регулационих линија јавних саобраћај-
ница, дозвољена је искључиво изградња објеката 
инфраструктуре и уређење јавних зелених површи-
на. Сви постојећи објекти у оквиру регулационих 
линија јавних саобраћајница планирани су за укла-
њање, а до привођења простора планираној намени 
дозвољено је искључиво њихово текуће одржавање.

Облик и површина блокова дефинисани су регу-
лационим линијама ободних јавних саобраћајних 
површина и приказани на графичким прилозима. 
Планирана регулација урађена је уз максимално 
поштовање постојећег стања, посебно када су у пи-
тању блокови са ивичном изградњом где се грађе-
винска и регулациона линија поклапају. Где год је то 
било могуће, планирано је исправљање, а по потре-
би и проширење регулације улица и других јавних 
градски простора, како би се омогућило смештање 
свих потребних садржаја (саобраћајне површине, 
зеленило, урбани мобилијар и инфраструктура) и 

несметано одвијање активности (пешачко, колско и 
бициклистичко кретање, окупљање људи и боравак 
на отвореном простору) у оквиру површина јавне 
намене. Нове јавне саобраћајне површине планира-
не су тако да њихова реализација захтева најмањи 
могући обим рушења постојећих објеката. Критери-
јуми за одлучивање о рушењу објеката за потребе 
пробијања нових саобраћајница су старост, бони-
тет, величина (хоризонтални габарит и висина) и 
архитектонска вредност објекта, као и значај ново-
планиране саобраћајнице за проточност саобраћаја, 
нарочито за кретање противпожарних возила.

У детаљној планској разради придржавати се 
горенаведених принципа. При евентуалном форми-
рању нових блокова водити рачуна да њихов облик 
буде што правилнији, а величина у складу са плани-
раном наменом и потребом постојања што краћих 
саобраћајних веза.

У детаљној планској разради могуће је редефини-
сање регулационих линија блокова, проширивањем 
регулације ободних јавних саобраћајница на ткиво 
блока, као и подела-уситњавање блокова увођењем 
нових саобраћајница. Није дозвољено проширива-
ње блокова на рачун јавне површине (саобраћајни-
це). Попречни профили улица дати су као оријента-
циони и усмеравајући и њима су одређене најмање 
дозвољене ширине регулације у даљој разради.

Формирање регулације саобраћајница
Регулациони профили примарне уличне мреже 

која је изведена и има формирану катастарску пар-
целу, према претходно важећој урбанистичкој доку-
ментацији, спроводити на следећи начин:
• парцелација и формирање грађевинске парцеле 

саобраћајнице се врши у пуном профилу, када 
карактеристични профил излази ван постојеће 
катaстарске парцеле пута;

• када карактеристични профил не излази ван по-
стојеће катастарске парцеле пута, постојећа ката-
старска међа се може задржати и сматрати регу-
лационом линијом.

II.2.4. Општа правила нивелације
Планом је дефинисана генерална нивелација 

јавних површина. Висинске коте на раскрсницама 
улица су базни елементи за дефинисање нивелаци-
је осталих тачака које се добијају интерполовањем. 
Нивелационе коте раскрсница улица и површина 
јавне намене (нивелациони план) за зоне за које 
није предвиђена израда плана детаљне регулације 
дате су на графичком прилогу – карта 03 „План ре-
гулације и нивелације и решење саобраћајних повр-
шина ” Р – 1:2500.
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У даљој планској разради и при изради урбани-
стичко-техничке и техничке документације, могућа 
су мања одступања од задатих нивелета, ако та од-
ступања не ремете основни концепт – нивелациони 
план – и ако су узрокована техничким и функцио-
налним решењем и прилагођавању ажурном топо-
графском плану.

Планиране нивелационе коте раскрсница улица 
и површина јавне намене усклађене су са котама 
терена и постојећим нивелетама изведених саобра-
ћајница и површина јавне намене, приказаним на 
топографском плану. Нове саобраћајне површине 
везују се за контактне, нивелационо већ дефиниса-
не просторе. Планом је дефинисана нивелација јав-
них саобраћајница и површина из које произилази и 
нивелација простора за изградњу објеката.
Утврђени су максимални подужни нагиби јавних 
саобраћајница:
• за градске улице - до 5%;
• за стамбене и приступне улице - до 8,3 %.
Одступања су дозвољена само код постојећих 
саобраћајница које имају нагиб већи од дозвољеног.

II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Дати су стандарди и највећи дозвољени урбани-
стички параметри за јавне намене, који се приме-
њују у случају изградње нових објеката. Уколико 
постојећи објекти премашују планиране параметре, 
могу се задржати, без могућности доградње, а до-
звољавају се радови на реконструкцији адаптацији, 
санацији, енергетској санацији, инвестиционом и 
текућем одржавању. Уколико су остварени урбани-
стички параметри мањи од максимално дозвољених 
планираних параметара, постојећи објекти могу се 
доградити. 

За објекте јавне намене важе правила архитек-
тонског обликовања из поглавља III.1.9. „Правила 
архитектонског обликовања”.

За све објекте и површине јавне намене обавезна 
је израда урбанистичког пројекта, изузев за инфра-
структурне објекте и саобраћајне површине, осим 
ако законом, неким другим правним актом или спе-
цифичностима самог објекта није прописана или 
неопходна израда урбанистичког пројекта. У слу-
чају да се на локацији планира изградња више ра-
зличитих намена, обавезна је израда урбанистичког 
пројекта. За површине посебне намене – војне ком-
плексе неопходна је израда планова детаљне регу-
лације по посебној процедури.

Правила дата у овом поглављу важе за све објек-
те који припадају наведеним наменама, без обзира 
на облик својине.

Парцеле планиране за јавну намену могу се даље 
парцелисати у складу са посебним правилима за 
те намене. Пројекат парцелације мора да обухвати 
целу парцелу која се дели, а новоформиране пар-
целе саобраћајних површина морају да обухвате 
цео попречни профил између регулационих линија. 
Када се приступа изради пројекта парцелације или 
исправке границе парцеле према површини јавне 
намене, ради формирања грађевинске парцеле у 
складу са новом регулацијом, парцела саобраћајни-
це не мора бити цела обухваћена пројектом парце-
лације.

II.3.1. Образовање

II.3.1.1. Основнa школa „Вук Караџић”- истурено 
одељење у Забели

Зграда за основно образовање у Забели предста-
вља истурено одељење основне школе „Вук Кара-
џић”. Функционише као осморазредна школа коју 
похађа 69 ученика распоређених у шест одељења. 
Школа у Забели има 7 учионица, канцеларију и те-
рене за фудбал, одбојку и кошарку. Удаљена је од 
матичне школе око 4 км.

Општа правила уређења и грађења
Потребна величина земљишта за основну школу 

одређује се у зависности од капацитета школе (бро-
ја ученика у школи).

Табела 6. Нормативи за димензионисање парце-
ле и објекта.

Капацитет оптимално 24 одељења (600-700 
ученика)

Парцела m2/
кориснику 22–25 m²/ по ученику

БРГП површина 
објекта 6,5–7,5 m²/ по ученику

При формирању комплекса основне школе тежи-
ти приближно квадратном или правоугаоном обли-
ку грађевинске парцеле до односа страна 1: 2, при 
чему је дужа страна управна на правац повољне ју-
жне орјентације. Грађевинска парцела мора имати 
директан прилаз са јавне површине, по могућству 
да приступ не буде из правца оптерећених саобра-
ћајница.
• Индекс заузетости грађевинске парцеле до 60%.
• Објекат основне школе може да буде максималне 

спратности П+2. Могуће је коришћење сутерена 
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и подрума за помоћне и техничке просторије.
• Школа треба да буде организована са целоднев-

ним радом (целодневни боравак деце). При из-
градњи школе не треба тежити скупим решењи-
ма и репрезентативним ефектима, већ настојати 
да објекат школе буде функционалан и довољно 
простран, али економичан. Такође, у изградњи 
објекта поштовати стандарде из области енергет-
ске ефикасности изградње и експлоатације обје-
ката, у складу са правилником, као и ”стандарде 
приступачности” за несметано кретање и при-
ступ телесно инвалидним ученицима (уклапање 
или ублажавање архитектонских препрека како 
би се овим ученицима омогућио лакши приступ 
школској згради, учионици, санитарном чвору, 
кретање ходницима итд.).

• На грађевинској парцели основне школе је ком-
плетан школски објекат – школска зграда, школ-
ско двориште, отворени спортски терен, економ-
ско двориште, школски врт и зелене површине.

• Салу за физичко васпитање најбоље је градити 
као анекс школске зграде, с тим да има приступ 
из школе и посебан приступ споља како би било 
омогућено коришћење и у периоду када школа не 
ради. Може се градити и као засебан објекат уз 
школу, али прилаз у салу из школе треба обез-
бедити путем „топле везе”. Димензије сале за 
физичко васпитање димензионисати према бро-
ју одељења: а) од осам до 16 одељења величине 
24x12 m; б) са више од 16 одељења сала величине 
26x15 m.

• Школско двориште треба опремити одговарају-
ћим мобилијаром, водећи рачуна о избору мате-
ријала.

• За зеленило и слободне површине предвидети 
најмање 40% површине грађевинске парцеле 
(зеленило минимално 20%);

• Комплекс мора бити ограђен оградом максимал-
не висине 2,0 m, а на делу комплекса где се нала-
зе спортски терени, максимално до 3,0 m; зидани 
парапетни део може бити максимално 1,0 m ви-
сине, остатак ограде треба да је транспарентан 
(челични профили, жица са одговарајућом под-
конструкцијом и сл.); могућа је комбинација зе-
лене/живе ограде и транспарентне.

• Паркинг простор предвидети у оквиру грађе-
винске парцеле/комплекса; 1 ПМ на 70m2 кори-
сне површине простора (1 ПМ на 6 запослених).

За новопланирани објекат неопходно је извести 
детаљна геолошка истраживања која ће тачно де-
финисати дубину и начин фундирања објекта као и 
коту уређења терена.

II.3.1.2. Пољопривреда у функцији образовања 
(средње школе)

На подручју плана генералне регулације нису за-
ступљене установе средњег васпитања и образова-
ња. 

Заступљене су површине – огледна пољопри-
вредна добра која припадају пољопривредној шко-
ли „Соња Маринковић”. Овим планом су сврстане 
у намену пољопривреда (у функцији образовања) и 
могу се користити искључиво у ту сврху.

II.3.2. Управа
Од служби државне управе и локалне самоупра-

ве, на подручју Плана налази се, у стамбеном на-
сељу у оквиру комплекса казнено-поправног завода 
Забела, зграда центра месне заједнице. 

Правила уређења и грађења за ову намену одре-
ђују се кроз израду плана детаљне регулације и 
усклађују са правилима грађења за суседне плани-
ране намене.

II.3.3. Површине посебне намене
Од површина и објеката посебне намене на по-

дручју Плана су комплекси и објекти војске Репу-
блике Србије и Казнено поправни завод Забела.

Постојећи војни комплекси „Барутана”, на осно-
ву закључка Владе Републике Србије обухваћен 
је списком непокретности које нису неопходне за 
функционисање Војске Србије, а које се стављају 
у функцију прибављања неопходних средстава за 
спровођење реформе система одбране и побољша-
ње материјалног положаја Војске Србије – Мастер 
планом. Пре промене намене ових комплекса у пла-
нирану претежну намену, потребно је регулисати 
својинске односе у складу са одредбама Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 
105/14), у поступку пред Републичком дирекцијом 
за имовину.

Специфичност посебних намена је да се не утвр-
ђује њихово гравитационо подручје нити користе 
посебни нормативи, већ се усклаћују са посебним 
програмским захтевима за одређену намену.

Правила уређења и грађења за казнено-поправни 
завод Забела одређује се кроз израду плана детаљне 
регулације.

II.3.4. Јавне зелене површине и 
објекти пејзажне архитектуре

Концепција система зелених површина
 (Систем зеленила ГУП)

Основу еколошког одрживог развоја урбане сре-
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дине представља формирање система зелених по-
вршина који се развија у оквиру укупног система 
отворених простора на територији града Пожарев-
ца и који се додатно развија као део регионалног 
система отворених простора. Зелене површине у 
обухвату Плана представљају добро од општег ин-
тереса које се огледа у њиховој мултифукционалној 
улози у смислу унапређења квалитета животне сре-
дине у изграђеној средини, позитивном утицају на 
становништво, очувању биодиверзитета града као и 
остваривању економске добити. Зелене површине 
имају значајан фактор утицаја на умањење утицаја 
климатских промена и потребно их је сачувати, уна-
предити и планирати као једиствен систем зелених 
површине.

Основни циљеви су:
• очување у садашњим границама и унапређење 

квалитета уређености и опремљености постоје-
ћих зелених површина са циљем постизања њи-
хове мултифункционалности, као и функциони-
сања система;

• уређење градских неуређених површина које 
нису намењене изградњи као јавне зелене повр-
шине;

• уређење и озелењавање централне градске зoнe 
подизањем зелених зидова и озелењавањем кро-
вова; и

• успостављање континуалног и умреженог систе-
ма зеленила унутар града повезаног са регионал-
ним системом зеленила коришћењем линијских 
веза између постојећих и планираних зелених 
површина.

Општи услови и правила за јавне зелене 
површине

У циљу уређења зелених површина и озелењава-
ња предметног простора неопходно је:
• спроводити просторне диспозиције свих типова 

зелених површина дефинисаних овим Планом;
• поштовати проценат заступљености зеленила у 

односу на тип зелених површина;
• уређивање јавних зелених површина, пре свега 

озелењавању, треба да претходе геоморфолошка, 
педолошка, климатска и биолошка истраживања 
предметног подручја;

• сачувати квалитетну вегетацију затечену на тере-
ну и уклопити је у ново пејзажно уређење;

• користити искључиво садржаје који су дефини-
сани као дозвољени у оквиру јавних зелених по-
вршина;

• приликом избора мобилијара водити рачуна да се 
задовоље естетски критеријуми у контексту ам-
бијенталних и споменичких вредности простора;

• за озелењавање користити лишћарске, зимзелене 
и четинарске дрвенасте и жбунасте врсте, цвет-
не врсте (трајнице, перене, руже,...), травњаке, 
покриваче тла, пузавице и др.; користити аутох-
тоне врсте вегетације које припадају природној 
потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на ло-
калне услове средине; избегавати инванзивне и 
алергене врсте;

• дрворедна стабла у деловима појединих јавних 
зелених површина треба да су школоване сад-
нице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло 
чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног преч-
ника најмање 15 cm.
Избор садног материјала извршити у складу са 

условима средине и уклопити га у амбијент и ка-
рактер, односно намену простора. Нивелационо-ре-
гулационим решењем терена и системом попречних 
и подужних падова на стазама и платоима, помоћу 
ригола и сливника, атмосферску воду одвести до 
кишне канализације или на слободне зелене повр-
шине.

У циљу формирања планираних зелених повр-
шина неопходно је уређивање земљишта у смислу:
• припремање земљишта за подизање и уређење 

јавних зелених површина, које обухвата истра-
жне радове као што су израда геодетских и дру-
гих подлога, пројeктне документације, санирање 
и нивелација терена и друго;

• опремање земљишта намењеног за јавну зелену 
површину, које обухвата изградњу комуналне 
инфраструктуре за редовни режим коришћења 
зелене површине (водовода, јавне расвете и др.) 
у складу са пројектом; опремање обухвата поста-
вљањем основне опреме као што су стазе и пла-
тои (пре процеса озелењавања) и постављањем 
мобилијара (после процеса озелењавања);

• озелењавање земљишта намењеног за јавну зе-
лену површину подразумева садњу садница, за-
снивање травњака, цветњака, ружичњака и дру-
ге вегетације; учешће аутотхоних дрвенастих и 
жбунастих врста приликом озелењавања треба 
да буде минимално 50%, а могуће је користити и 
примерке егзота за које је потврђено да се добро 
адаптирају датим условима средине;

• при осветљавању јавних зелених површина, при-
менити одговарајућа техничка решења у складу 
са функцијом локације и потребама јавних повр-
шина, а изворе јавне расвете потребно је усмери-
ти ка тлу.
Обавезно је обезбеђивање озелењених паркинга 

са порозном подлогом. На паркинг просторима пла-
нира се застор од рециклирајућих полиетиленских 
или бетонских растер елемената са затрављеним 
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спојницама и садња посебно однегованих дрворед-
них садница нижих лишћара пречника крошњи од 
5 m до 7 m, за засену паркинг места. Дрвореде сади-
ти на паркинзима тако да свако стабло ствара засену 
на најмање два паркинг места. Отвори за саднице 
дрвореда су ширине од 0,75 m до 1 m, у равни са 
котом подлоге, уоквирени одговарајућим ивичња-
цима, покривени решеткастим заштитницима од 
ливеног гвожђа или застором од крупне ризле. За 
озелењвање могу се користити: Acer campestre, Acer 
platanoides “Globosa”, Carpinu betulus “Fastigiata”, 
Tilia cordata и друге.

Врсту техничке документације ускладити са по-
требним интервенцијама у складу са Законом о пла-
нирању и изградњи.
Јавна зелена површина може да се користи само за 
сврху за коју је намењена. Изузетно, јавна зелена 
површина може да се користи привремено за при-
редбе, културне манифестације и у личне сврхе у 
складу са прописима који регулишу ову материју.

Типологија зелених површина у плану 
генералне регулације

Систем зелених површина чине све зелене повр-
шине града различитих намена и различитог вла-
сништва, дефинисане са становишта земљишног 
покривача - зеленила а не са становишта активно-
сти које се на тим земљиштима одвијају. На основу 
врста, положаја и начина повезивања са градским 
функцијама успостављeнa је структура зеленила. У 
складу са законском и планском основом на пред-
метном подручју планирани су различити типови 
зелених површина као саставни део јединственог 
система:
1.  самосталне градске површине: паркови и скве-

рови;
2. интегрисане градске зелене површине: (а) зе-

ленило јавних објеката и служби (образовање, 
управа, површине посебне намене, спорт и ре-
креација, комуналних служби (б) гробље (в) 
трансфер станица); (г) површине за рекултива-
цију и санацију; и (д) зеленило осталих намена 
(становање ниске и средње спратности, станова-
ње руралног типа; производња и складиштење и 
комерцијално-услужне делатности); 

3. повезујуће градске зелене површине: заштитно 
зеленило уз саобраћајнице и инфраструктурне 
коридоре; и

4. резервисане зелене површине. Планским реше-
њем предвиђено је очување и унапређење по-
стојећих зелених површина. Планирано је уре-
ђење зелених површина и повезивање у систем 
зелених површина предметног подручја плана 
генералне регулације „Пожаревац 4” и града По-

жаревца. Композиционо и просторно, зеленило 
решити слободно, усклађено са наменом повр-
шине. У графичким прилозима, уведене су слов-
не ознаке за поједине типове зелених површина 
које су заступљене на подручју плана: П (парк),С 
(сквер), ЗС (заштитно зеленило уз саобраћајни-
це), РЗ (резервисане зелене површине). Интегри-
сано зеленило у оквиру јавних и посебних наме-
на ( укључујући и дрвореде и зеленило у оквиру 
регулације саобраћајница) није обележено на 
графици већ је за сваку намену дато појединачно 
у тексту процентуални удео зеленила. 

1. Самосталне градске површине - паркови и 
скверови

Паркови у односу на површину коју заузимају 
могу бити градски парк ≥ 2 ha, локални – насељски 
парк ≥ 1 hа и мини парк ≥ 0, 2 ha), За новопланира-
не паркове садржаје одабирати тако да се задовоље 
потребе различитих категорија становника и групи-
сати тако да се избегавају конфликти у коришћењу 
простора. Зонирањем се могу издвојити следеће 
функционалне зоне: миран одмор и шетња као и де-
чија игралишта за предшколски узраст. Стазе и пла-
тое решавати применом декоративних мозаичних 
орнамената изведеним од разноврсног грађевинског 
материјала (коцке, плоче, бехатон елементи, камене 
плоче, обојени ливени бетон и др.). Код подизања 
нових паркова неопходно је обезбедити минимално 
70% површине парка под вегетацијом (озелењено) 
у директном контакту са тлом (незастрто, без под-
земних објеката и/или подземних етажа), док оста-
лих 30% може бити под стазама, платоима, дечијим 
игралиштима и отвореним теренима. У парковима 
чија укупна површине је веће од 2 ha могу се плани-
рати: објекти у функцији одржавања парка, инфра-
структурни објекти од општег интереса утврђени на 
основу закона, мањи отворени амфитеатри за кул-
турне манифестације и јавни тоалет, при чему сви 
планирани објекти заједно не смеју да заузимају 
више од 2% укупне површине парка.
Скверови се уређују као простори који треба да 
омогуће окупљање и релаксацију грађана. Уређују 
се са циљем унапређења естетских и еколошких 
квалитета отворених простора као простори 
у којима је потребно обезбедити одговарајућу 
опремљеност и избор материјала, одржавање и 
коришћење као и заступљеност различитих облика 
вегетације. Стазе и платои треба да чине до 30% 
територије сквера, зелене површине најмање 
60% (од тога цветњаци 2-4%), објекти до 10% од 
укупне површине. Значајни елементи сквера су и 
урбани мобилијар, елементи спољног осветљења 
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и сл., у зависности од оптерећености простора. У 
оквиру новог сквера (минималне површине 0,1 ha) 
могу да буду подигнути инфраструктурни објекти 
од општег интереса утврђени на основу закона, 
при чему укупно могу да заузму максимално 5% 
површине сквера. 

Правила уређења и грађења за планиране скве-
рове директно су условљена њиховом величином, 
положајем у простору, а самим тим и примарном 
функцијом. Приликом пројектовања површина за 
комуникацију потребно је уважити правце пешач-
ког и бициклистичког кретања. За засторе користи-
ти квалитетне и трајне материјале, безбедне за ко-
ришћење у свим временским условима. Пожељно је 
коришћење полупорозних и порозних застора. По-
требно је обезбедити 1-2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских 
вода ка околном порозном земљишту или кишној 
канализацији, за шта је неопходно обезбедити дре-
нажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, 
канали).

Сквер код Меткора уредити као површину на-
мењену задржавању и одмору становника. Осим 
санитарно–хигијенских потребно је да испуни и 
естетско–декоративне услове. Одабрати декора-
тивније врсте листопадног и четинарског дрвећа и 
украсног шибља, посејати травњаке и оплеменити 
урбаним мобилијаром (парковски канделабри, клу-
пе, канте за отпатке, декоративни застори и сл.). 

 Сквер (угао улице Змај Јовина и Бате Булића) 
озеленити појединачним примерцима декоративних 
врста листопадног и четинарског дрвећа и украсним 
шибљем, те посејати травњаке. 

2. Интегрисане градске зелене површине 
 (а) Зеленило јавних објеката (образовање, упра-

ва, површине посебне намене, спорт и рекреација); 
Приликом уређења и реконструкције постоје-

ћих јавних зелених површина у оквиру површина 
за објекате и комплексе јавних служби (образова-
ње, управа, површине посебне намене, спорт и ре-
креација) неопходно је сачувати зелену површину 
у постојећим границама и урадити мануал валори-
зације. Квалитетну вегетацију сачувати а постојећу 
подмладити. Реконструкцију извршити у одговара-
јућем стилу. Изградња надземних и/или подземних 
објеката није дозвољена, осим инфраструктурних 
објеката од општег интереса утврђених на основу 
закона и прописа. Паркинг просторе застрти полу-
порозним застором и засенити дрворедним садни-
цама, по једно стабло на свака 2-3 паркинг места. 
Обезбедити стандардну инфраструктуру и систем 

за наводњавање као и вртно-архитектонске елемен-
те (стазе, мобилијар.).

 (б) Зеленило у склопу комуналних површина – 
гробља;

У оквиру постојећег гробља планирати уређење 
и озелењавање свих слободних површина, уз задр-
жавање постојећих уређених и зелених површина, 
дрвореда и засада квалитетне вегетације. Приликом 
реконструкције треба допунити вегетацијом и но-
вим зеленим површинама уређеним у парковском 
стилу, а ободом комплекса формирати заштитни зе-
лени појас у ширини од 8-12 m. На гробним местима 
и око њих дозвољено је сађење украсног биља, али 
само тако да оно не омета приступ осталим гроб-
ним местима и да их не заклања. У близини улаза 
и прилаза гробљу као и уз главне пешачке стазе на 
гробљу поставити клупе за одмор посетилаца гро-
бља, корпе за отпатке, чесме и сл.

(в) Зеленило у склопу комуналних површина – 
планирана трансфер станица;

Приликом оснивања трансфер станице уну-
трашњим ободом парцеле планирати компактан 
заштитни зелени појас минималне ширине 7 m, у 
циљу санитарне и визуелне заштите околног про-
стора. Одабир врста и густина садње треба да су у 
складу са основном функцијом заштитног зеленог 
појаса, односно специфичностима врсте отпада 
који се складишти. Зелене површине у директном 
контакту са тлом треба да буду заступљене мини-
мално 10%.

(г) Површине за рекултивацију и санацију; 
Техничка рекултивација постојећих депонија 

подразумева израду завршног прекривног слоја де-
бљине 0,50м при чему је 0.30м пробрани материјал, 
искључиво површински материјал из удаљених по-
зајмишта (лес, лесоидна глина, прашинасти песак 
или неки делувијални материјал), док је изнад њега 
0.20м хумусни материјал. Да би се спречили ерози-
они процеси на косинама депоније, треба одмах по 
завршетку техничке рекултивације извршити затра-
вљивање на следећи начин: након обликовања завр-
шне прекривке, само плитко раширити површински 
слој, засејати одабране врсте зељастих биљака и 
потом засејану површину лаким ваљком поваљати, 
како би се семе везало са честицама земље, што ће 
омогућити ницање и развој. С обзиром на умере-
ни нагиб падина и шкарпи насутог материјала, не 
предвиђа се сетва једногодишњих легуминоза (гра-
харица, лупина), које се чешће користе као зелено 
ђубриво и заоравају у зеленом стању, већ се предла-
же сетва смеше вишегодишњих травних врста које 
такође имају особине трансформације неактивног 
азота из ваздуха у биолошки активан и биљци до-
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ступан облик. Позитивни ефекти и задовољавајућа 
покровност земљишта постиже се сетвом следеће 
травне смеше: trifolium pratensis, lotus corniculatus, 
medicago sativa, bromus inermis, dactylis glometata i 
meliotus officinalis. Правилном унакрсном сетвом и 
заливањем у првој години након сетве постиже се 
брзо ницање, а чешћим кошењем бокорење жила и 
добра покровност и на тај начин површински слој 
земљишта ће се везати, што ће спречити евентуалну 
појаву ерозије. На телу бивше депоније предвиђена 
је садња жбунастих и полужбунастих врста, којиће 
се уклопити у околни пејзаж. Између тела депоније 
и ограде предвиђен је активни заштитни појас без 
високог растиња само са травним покривачем из ра-
злога противпожарне заштите. Овај појас је ширине 
мин. 8м.

Ван ограде предвиђен је пасивни заштитни појас 
са лишћарима и четинарима високог стабла у односу 
60:40%. Лишћари се саде према унутрашњој страни 
комплекса, а четинари уз спољну границу комплек-
са. Овакав просторни распоред је постављен зато 
да у случају самозапаљивања на телу депоније не 
дође до опожаривања заштитног појаса, пошто су 
лишћарске врсте теже запаљиве од четинарских. 

(д) Зеленило осталих намена (становање ниске и 
средње спратности, становање руралног типа; про-
изводња и складиштење и комерцијално-услужне 
делатности); 

• Становање ниске спратности и становање ру-
ралног типа 
У обухвату Плана, планирано је становање ру-

ралног типа и становање ниске спратности. На овим 
парцелама, дворишта и баште имају значајну ком-
пензациону функцију у мрежи урбаних слободних 
површина као и значајну функцију побољшања жи-
вотних услова у граду. Код становање ниске спрат-
ности приватне баште са великим зеленим површи-
нама треба задржати као оптимални прелаз гушће 
изграђеног градског ткива ка отвореном пределу. 
Такође треба задржати вегетацију типичну за дато 
подручје и предео. Обезбедити минимум зелених 
површина од 40% за рурално становање и 30% за 
становање ниске спратности (20% у директном кон-
такту са тлом).

• Становање средње спратности
Приликом уређења и реконструкције зелених по-

вршина отвореног стамбеног блока у целини којој 
припада и казнено-поправни завод Забела обавезно 
је:
• сачувати зелену површину у постојећим грани-

цама и проширити је где год је то могуће;

• уклонити привремене објекте;
• реконструкцију извршити у стилу у којем је зеле-

не површина подигнута и у коме је грађен блок;
• мин.35% површина под вегетацијом, 20% у ди-

ректном контакту са тлом, док 15% може бити 
под стазама, платоима, дечјим игралиштима и 
отвореним теренима и, изузетно, паркинг про-
стором;

• простор примарно прилагодити одмору, игри и 
рекреацији;

• задржати и подмладити постојећу вегетацију;
• користити аутотхоне врсте прилагодиљиве на 

климатске и педолошке услове;
• 1-2% пада терена (стаза, платоа, спортских тере-

на).

• Производња и складиштење
Озелењавање територија производних комплекса 

који нису велики загађивачи треба да испуни сани-
тарно хигијенски и естетски ефекат. Постављање 
декоративних група дрвећа, жбуња, цвећа уз по-
стојање широких травнатих површина и евентуал-
но коришћење воде, могу да олакшају и оплемене 
дневни одмор радника у великој мери. Од посеб-
ног је значаја реализација и одржавање заштитног 
и изолационог зеленила површина унутар парцела 
чиме се истовремено доприноси увећању квалите-
та радног окружења, али и увећању укупног фонда 
зеленила. Минималан проценат озелењавања дефи-
нисани за комплексе индустрије, грађевинарства, 
занатске производње,мануфактурне производње и 
складишта и објекте терцијарних делатности је на 
парцели до 1 ха 25% (незастрто 10%), на парцели 
1-3 ха 30% (незастрто 12%) и на парцели преко 3 ха 
35% (незастрто 15%). 

Озелењавање површине изнад подземне гараже 
и равних кровова објеката извршити у минимално 
30 cm земљишног супстрата. На грађевинским пар-
целама величине ≤ 0,5 ha унутрашњим ободом гра-
ђевинске парцеле формирати дрворед. 

Приликом реконструкције постојећих комплекса 
привредних делатности, обавезно је унутрашњим 
ободом грађевинске парцеле подићи заштитни зеле-
ни појас минималне ширине 4 m. 

Обавезно је обезбеђивање озелењених паркинга 
са порозном подлогом. Препоручује се избор биљ-
них врста отпорних на различите и тешке услове ве-
гетирања (отпорни на гасове, дим, прашину..). Пре-
поручују се следеће врсте за озелењавање парцела: 
Tilia americana, Ulmus, acer platanoides, Acer rubrum, 
Acer platanoides, Qurecus robur, Quercus rubra, Sorbus 
aucuparia, Fraxinus pensylvanica, Abies concolor, 
Celtis australis, Pinus silvestris, Betula verrucosa, Acer 
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pseudoplatanus, Picea sp, Chamaecyparis lawsoniana, 
Cornus mas, Corylus colurna, Sophora japonica, 
Juniperus sp, и сл.

• Комерцијално-услужне делатности
Зелене површине у оквиру комерцијалних са-

држаја неопходно је да буду формиране од репре-
зентативног садног материјала како би задовољиле 
естеске норме. Пејзажним уређењем планирати и 
декоративне пејзажно-архитектонске елементе, а за 
засторе користити декоративне материјале отпорне 
и безбедне у свим временским условима. Препору-
чује се да минимални проценат зелених површина 
буде 20% (у директном контакту са тлом 10%).

Приликом реконструкције постојећих комерци-
јалних садржаја, потребно је сачувати и унапредити 
постојеће зелене површине и квалитетну вегетацију. 
У случају изградње равних кровова препоручује се 
озелењавање равних кровова објеката у минимално 
30 cm земљишног супстрата као и озелењавање по-
вршине изнад подземне гараже.

3. Повезујуће градске зелене површине – 
линијско и заштитно зеленило

Успостављење просторног и функционалног кон-
тинуитета зелених простора остварује се реализаци-
јом различитих облика повезујућег зеленила. Основ-
на функција линијског зеленила – дрвореда јесте да 
изолује пешачке токове и ободне зграде од колског 
саобраћаја, створи повољне микроклиматске услове 
и повећа естетске квалитете пејзажа. Зеленило дуж 
Забелске улице је предвиђено у виду двостраних др-
вореда. За дрвореде одабрати врсте које у што већој 
мери испуњавају што већи број наведених захтева а 
да су истовремено отпорне на услове у којима ће се 
развијати(појачано аерозагађење). Предлажу се сле-
деће врсте: платан (Platanus аcerifolia), mleč (Acer 
platanoides), горски јавор (Acer pseudoplatanus), 
koprivić (Celtis australis), лужњак (Quercus robur), 
црвени храст (Q. Rubra), Тilia americana, сребрна 
липа (Tilia argentea), јаребика (Sorbus aucuparia), 
дугоигличава јела (Abies concolor), бодљикава смр-
ча (Picea pungens ), Koelreuteria paniculata. Садњу 
вршити у свема према прописима, стандардима и 
нормама, садницама не млађим од 12 година на ра-
стојању не мањем од 6 m.

Планирано је формирање заштитног појаса зеле-
нила уз државни пут ДП 1Б 34 у функцији заштите 
од буке, прашине и од бљеска, минималне ширине 
20 m. Заштитни зелени појасеви треба да чине врсте 
које имају већу моћ апсорпције штетних загађују-
ћих материја, ублажавања буке, а не угрожавају не-
опходну видљивост за возаче и безбедно одвијање 

саобраћаја. Услови и правила за формирање зеленог 
појаса подразумевају:
• формирању заштитних зелених појасева треба да 

претходе геоморфолошка, педолошка, климатска 
и биолошка истраживања предметног подручја;

• потребно је применити низ техничко-грађевин-
ских и биолошко-еколошких мера;

•  типови засада треба да буду појединачна (соли-
терна) стабла у комбинацији са шибљем, више-
редни дрвореди, дрвенасто-жбунасте групације 
и/или континуални масиви лишћарских и чети-
нарских дрвенастих и жбунастих врста;

•  планирани заштитни зелени појас пројектовати 
као санитарно-заштитне засаде;

•  обезбедити спратовност заштитног зеленог по-
јаса употребном зељасте, жбунасте и дрвенасте 
вегетације;

•  распоред и структура вегетације заштитног зеле-
ног појаса морају бити у корелацији са функци-
јом коју исти треба да обави;

•  дозвољено је формирање сценски интересантних 
амбијената, чиме би се избегло затварање про-
стора и ублажила монотонија простора уз трасу 
саобраћајнице, а идентификовле значајне визур-
не тачаке и правци сагледавања; 

•  на равном терену довољна је висина засада од 
око 2,5 m, ако је терен у виду корита засади мора-
ју да буду виши; 

•  заштитни зелени појасеви могу се користити за 
спонтану рекреацију становника изградњом пе-
шачких и/или бициклистичких стаза; 

•  за формирање заштитних зелених појасева при-
марно се користи: биљни материјал (дрвенасте 
врсте, шибље, травњаци, покривачи тла); дозво-
љено је коришћење следећих елемената:површи-
не за комуникацију (пешачке стазе) и мобилијара 
и опрема (клупе); 

•  сачувати квалитетну дрвенасту вегетацију и ин-
тегрисати је у форму планираног заштитног зе-
леног појаса; 

• пешачке, бициклистичке и/или трим стазе тре-
ба формирати независно једне од других; за за-
сторе користити квалитетне и трајне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским 
условима; 

•  пожељно је коришћење полупорозних и поро-
зних застора;потребно је обезбедити 1-2% пада 
површина за комуникацију, чиме се омогућава 
дренажа површинских вода ка околном поро-
зном земљишту или кишној канализацији, за шта 
је неопходно обезбедити дренажне елементе (зе-
мљане риголе, риголе-каналете, канали);
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•  није дозвољена изградња надземних и/или под-
земних објеката и етажа;

•  када расположива ширина планираног заштитног 
зеленог појаса не задовољава потребе остварива-
ња основне функције, исти може да се подигне на 
вештачки изграђеном насипу, а у циљи појачава-
ња ефекта заштите.
За планирани зелени појас предметним Планом 

се предлаже формирање енергетских плантажа врбе 
(Salix Viminalis), као алтернативног решења за ду-
горочно снабдевање чистом енергијом. Према ва-
жећем разврставању култура надлежног Министар-
ства гајење енергетске врбе не спада у шумарство 
већ у пољопривредну делатност. Принос биомасе, 
без посебних агротехничких мера, износи 30-40 t/
ha. Применом савремених мера и технологија при-
носи прелазе чак 100 t/ha.

4. Резервисане зелене површине
Површине које су овим планом „резервисане”, 

чине парцеле резервисане за будућу јавну намену, 
односно за објекте неке од јавних служби (локаци-
је овога типа треба сачувати као ”златну резерву”). 
У том смислу ”резервисану јавну површину” чини 
простор утврђен планом за објекте чија изградња 
је од општег интереса, у складу са прописима о ек-
спропријацији као и за објекте намењене за јавно 
коришћење.

У највећем броју случајева се ради о појединач-
ним парцелама у оквиру већих зона намењених ста-
новању, које нису разрађене плановима детаљније 
разраде, где су поједине целе катастарске парцеле 
опредељене као површине јавне намене, како би се 
резервисале површине за будућу изградњу школа, 
дечијих установа, здравствених и социјалних уста-
нова, установа културе, специјализованих центара 
и слично.

У зони резервисаних површина, планираних за 
потребе евентуалног проширења постојећих ком-
плекса јавних служби или изградњу нових, реализа-
ција је могућа кроз даљу детаљну разраду, израдом 
плана детаљне регулације или урбанистичких про-
јеката за изградњу конкретних садржаја и капаците-
та у сарадњи са надежним институцијама, када се за 
то укаже потреба.
До привођења намени важе општа правила за 
уређење зелених површина.

II.3.5. Спорт и рекреација
Површине и објекти за спорт и рекреацију, у свим 

облицима својине, решавају се у складу са посебним 
програмским захтевима за одређену врсту рекреа-
ције, односно, спорта. Површине и објекти за спорт 

и рекреацију могу се уређивати и градити на повр-
шинама јавне намене, као и на површинама осталих 
компатибилних намена, по истим правилима.

Правила уређења и грађења за ову намену одре-
ђују се кроз израду урбанистичког пројекта, уз 
поштовање Правилникао ближим условима за 
обављање спортских активности и спортских делат-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 42/17), Правилника о 
коришћењу јавних спортских објеката и обављању 
спортских активности у јавним спортским објекти-
ма („Сл.  гласник РС”, бр. 55/13) и других важећих 
прописа који регулишу ту област.

Табела 7. Општа правила грађења за спорт-
ско-рекреативне објекте и комплексе.

услови за формирање 
грађевинске парцеле •	 минимална површина парцеле је 1.000 m2;

највећи дозвољени 
индекс заузетости (Из)

•	 40%;
•	 изузетно 50%, за такмичарске спортске комплексе;

највећа дозвољена 
висина објекта

висина објекта одређује се кроз урбанистички пројекат, 
у складу са функционалним и технолошким захтевима 
спортског објекта и Правилником о ближим условима за 
обављање спортских активности и спортских делатности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 42/17); други, пратећи објекти на 
парцели могу имати висину венца највише 4,5 m;

услови за изградњу 
других објеката на 
парцели

•	 дозвољена је изградња више објеката у функцији 
планиране намене (спортске хале и терени, трибине, 
свлачионице, просторије управе), као и пратећих објеката 
(продавнице спортске опреме, кафеи);
•	 дозвољено је постављање монтажно-демонтажних 
„балон хала”;
•	 основна намена мора да буде заступљена са најмање 
70% заузетости и БРГП;

положај објекта у 
односу на регулацију •	 одређен је грађевинским линијама;

растојања објекта 
од бочних граница 
парцеле*

•	 најмање ½ висине објекта, али не мање од 4 m, уз 
услов поштовања растојања између суседних објеката;
•	 по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;

растојања објекта 
од задње границе 
парцеле*

•	 најмање 1 висина објекта, али не мање од 8 m;

заштита суседних 
објеката*

•	 међусобна удаљеност објеката на суседним 
грађевинским парцелама је најмање 8 m, али не мање од 
1 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања 
меродавна је висина фасаде објекта окренуте ка суседу;
•	 није дозвољено пројектовање отвора са 
транспарентном испуном према суседним објектима, 
који су на растојању мањем од 8 m; изузетно, дозвољени 
су отвори са фиксним непровидним застакљењем, на 
растојањима која важе за отворе помоћних просторија;
•	 није дозвољено пројектовање отвора са 
транспарентном испуном према бочним границама 
парцеле на растојању мањем од 4 m; изузетно, дозвољени 
су отвори са фиксним непровидним застакљењем, на 
растојањима која важе за отворе помоћних просторија;
•	 отвори помоћних просторија могу бити и на мањем 
растојању, али не мање од 2 m од бочне границе парцеле. 
У том случају морају имати парапет висине најмање 
180 m и морају имати нетранспарентну испуну;

кота приземља

•	 кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;
•	 кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте 
коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа 
са регулационом.

услови за зелене и 
слободне површине

•	 минимални проценат зелених незастртих површина на 
парцели је 30%;
•	 зелене површине изнад подземних објеката у прорачун 
улазе са 50% своје површине;
•	 минимално у оквиру комплекса 30% зелених 
површина и 15% незасртих зелених површина у 
директном контакту са тлом (без подземних објеката и/
или подземних етажа)
•	 у прорачун зелених површина не узимају се травнати 
спортски терени.
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услови за изградњу 
помоћних објеката

•	 дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији 
спорта, уз услов да не угрожавају друге објекте на 
парцели и на суседним парцелама;
•	 помоћни објекти могу бити искључиво приземни;
•	 висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према 
границама парцеле;
•	 помоћни објекти могу се градити на растојању не 
мањем од 4 m од бочних и задњих граница парцеле.

услови за ограђивање

•	 ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује;
•	 ограда на регулационој линији може бити висока 
највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно 
транспарентна или „жива” ограда. Уколико ограда има 
зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m;
•	 oграда објекта на углу двеју улица, својом висином 
и материјализацијом не сме да угрожава прегледност 
раскрснице;
•	 бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати 
живом оградом, транспаретном оградом до висине 
максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и 
транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не 
сме да пређе 0,9 m;
•	 терени за спортове с лоптом могу имати заштитну 
транспарентну ограду до висине од 3 m, од жичаног 
плетива са окцима величине усклађене са величином 
лопте која се користи у предметном спорту;
•	 капије на регулационој линији не смеју се отварати 
на споља, ван регулационе линије. Висина капије не сме 
бити већа од висине ограде.

обезбеђивање простора 
за паркирање возила

•	 1ПМ на: 2 запослена+1 играча+1 члана управе+8-12 
гледалаца; или
•	 1ПМ на 50 m2 БРГП

Траса бивше пруге уског колосека Дубрави-
ца-Пожаревац планира се као зелени рекреативни 
коридор у коме је забрањена изградња, са пешач-
ко-бициклистичким стазама и пунктовима-одмори-
штима/дечјим игралиштима.

II.3.6. Саобраћајне површине и објекти
Планом генералне регулације су дефинисана 

основна правила грађења, реконструкције и зашти-
те саобраћајне инфраструктуре која се непосредно 
примењују приликом његовог спровођења. Специ-
фична правила и услови дефинишу се по потреби 
детаљном планском разрадом на основу конкретних 
услова на терену или кроз израду техничке доку-
ментације, а морају бити у граничним вредностима 
прописаним правилима и условима овог плана.

Путну мрежу неког подручја чини систем објека-
та са различитим функцијама за кретање и мирова-
ње учесника у саобраћају. Поред тога, у појасу регу-
лације јавног пута се постављају водови подземне 
и надземне инфраструктуре и обезбеђују површине 
за озелењавање. На основу Закона о путевима („Сл. 
гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018) мрежу путева 
неког простора чине јавни и некатегорисани путе-
ви (административна категоризација). Сви путеви 
утврђени Планом генералне регулације су улице 
(јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују 
делове насеља) и морају се пројектовати по пропи-
сима, нормативима и стандардима за јавне путеве и 
ускладу са одредбама овог плана. Процедуре изра-
де и усвајања пројеката, као и само грађење саобра-

ћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему 
према важећој законској регулативи. Процедуре и 
активности на пројектовању и грађењу саобраћајне 
инфраструктуре, инсталација техничке инфраструк-
туре и регулација водотока, морају се обједињавати.

Појас регулације је простор дефинисан регулаци-
оним линијама, унутар кога се изводе грађевински 
захвати приликом изградње, реконструкције или 
одржавања јавног пута. Геометрија саобраћајних 
прикључака, уливно-изливних трака и други еле-
менти јавног пута, прецизно се утврђују пројектном 
документацијом приликом израде саобраћајно-тех-
ничких услова.

Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се 
тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади по-
ред путева се морају уклонити уколико се, приликом 
реконструкције или рехабилитације пута, дође до 
закључка да негативно утичу на прегледност пута 
и безбедност саобраћаја. Дуж свих јавних путева 
потребно је обезбедити инфраструктуру за прику-
пљање и контролисано одвођење атмосферских 
вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата 
на државним путевима који залазе у заштитне зоне 
водоизворишта.

Реконструкција делова путне мреже мора обухва-
тити све елементе попречног профила. На предлог 
општинских служби или превозника који обавља 
линијски превоз путника на јавном путу може се из-
градити аутобуско стајалиште уз сагласност упра-
вљача јавног пута. Саобраћајна површина аутобу-
ског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се 
изградити ван коловоза, тако да не угрожава остале 
видове саобраћаја (пешачки, бициклистички).

Саобраћајне површине и објекте у обухвату овог 
плана чини путна и улична мрежа, пешачки и бици-
клистички токови, паркиралиште, стајалишта град-
ског превоза и железница и приказане су на графич-
ким прилозима - карта 03.1 (03.2,03.3, 03.4) „План 
регулације и нивелације и решење саобраћајних по-
вршина”, Р – 1:2500 и карта 03.А „План регулације 
и нивелације и решење саобраћајних површина – 
попречни профили”, Р – 1:200. 

Уз карту 03.А дати су и прилози: „Раскрсни-
це-тачке пресека осовина” и „Темене тачке осовина 
саобраћајница”.

II.3.6.1. Путна и улична мрежа

Општа правила за путну и уличну мрежу
Основне услове за изградњу саобраћајне инфра-

структуре у насељу представља израда главних про-
јеката за све саобраћајне капацитете уз поштовање 
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законске регулативе (Закон о јавним путевима, За-
кон о безбедности саобраћаја на путевима, Правил-
ник о основним условима које јавни путеви и њи-
хови елементи морају да испуњавају са гледишта 
безбедности саобраћаја), као и Техничких прописа 
и стандарда из области путног инжењерства за са-
држаје који су обухваћени пројектима. 

Да би се задовољили захтеви са аспекта органи-
зације и безбедности саобраћаја на државним путе-
вима, путну мрежу треба пројектовати придржава-
јући се следећих општих правила и препорука:
• планом утврдити заштитни појас пута - простор 

обострано од ивице земљишног појаса пута ши-
рине 20 m за државни пут I реда (за аутопут 40 
m), 10 m за државни пут II реда, 5 m за општин-
ски пут; 

• планом утврдити појас контролисане изградње - 
пружа се од границе ужег - непосредног заштит-
ног појаса у ширини од 40 m за аутопут, 20 m за 
остале државне путеве I реда, 10 m за државни 
пут II реда и 5 m за јавни општински пут. У поја-
су контролисане изградње забрањено је отварање 
рудника, каменолома и депонија отпада и смећа;

• у заштитном појасу јавног пута, забрањена је из-
градња грађевинских или других објеката, као и 
постављање постројења, уређаја и инсталација, 
осим изградње саобраћајних површина пратећих 
садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на јавном путу. У овом заштитном по-
јасу је дозвољена изградња, односно постављање 
водовода, канализације, топловода, железничке 
пруге и сл., као и постављање телекомуникацио-
них и електро водова, инсталација, постројења и 
сл., по претходно прибављеној сагласности упра-
вљача јавног пута која садржи саобраћајно-тех-
ничке услове;

• ширина коловоза на планираним државним пу-
тевима II реда је минимално 7,10 m (укључујући 
ивичне траке од 2 х 0,30 m), односно 6,50 m са 
издигнутим ивичњацима;

• на државним путевима који пролазе кроз насеље-
на места обавезна је изградња обостраних трото-
ара минималне ширине 1,5 m;

• приликом реконструкције државног пута, по-
требно је смањити број раскрсница или прикљу-
чака општинских или некатегорисаних путева на 
државни пут, на најмањи могући број, а у циљу 
повећања капацитета и повећања нивоа безбед-
ности саобраћаја на државном путу;

• саобраћајни прикључци на државни пут утврђују 
се на основу услова и сагласности управљача др-
жавним путевима;

• у заштитном појасу са директним приступом на 
државни пут, дозвољено је градити станице за 
снабдевање моторних возила горивом, аутосер-
висе, објекте за привремени смештај онеспосо-
бљених возила, аутобазе за пружање помоћи и 
информација учесницима у саобраћају, а све то 
на основу планског документа за наведене типо-
ве објеката за које је добијена сагласност упра-
вљача државним путевима;

• прикључивање прилазног на јавни пут врши се 
првенствено његовим повезивањем са другим 
прилазним или некатегорисаним путем који је 
већ прикључен на јавни пут, а на подручјима на 
којима ово није могуће прикључивање прилазног 
пута врши се непосредно на јавни пут и то првен-
ствено на пут нижег реда;

• земљишни појас предвидети минимум 1m од 
крајње тачке попречног профила новопланиране 
раскрснице; додатно планирати простор у шири-
ни од 3 м за постојеће и планиране инсталације, 
укупно 4 m обострано;

• повезивање постојећих и нових садржаја плани-
рати искључиво на прикључцима који ће се по-
тврдити планским решењем, уз сагласност упра-
вљача јавним путевима; на државним путевима 
ограничити прикључке са левим скретањима 
(само типа улив-излив);

• геометрија саобраћајних прикључака, уливно - 
изливних трака, тачно утврђене стационаже, пре-
цизно се утврђују пројектном документацијом 
приликом израде саобраћајно-техничких услова; 

• за саобраћајни прикључак комерцијалних обје-
ката (бензинске станице, пословног комплекса, 
итд.) на државне путеве ван насеља предвидети 
траке за успорење/убрзање. 

• повезивање појединачних локација (стамбени, 
стамбено-пословни објекти и др.) на државне 
путеве условљава се изградњом паралелног сер-
висног пута који ће повезивати локације дуж пут-
ног правца; уколико се сервисни пут предвиђа у 
залеђу локација, прикључење на државни пут 
предвидети на довољно великом растојању да се 
не омета одвијање саобраћаја на истом;

• земљани пут који се укршта или прикључује на 
јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом 
или са истим коловозним застором као и јавни 
пут са којим се укршта, односно на који се при-
кључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини 
од најмање: 40 m за ДП I реда, 20 m за ДП II реда 
и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице 
коловоза јавног пута;

• ради заштите путева од спирања и одроњавања, 
потребно је, ако природа земљишта допушта, да 
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косине усека, засека и насипа, као и друге косине 
у путном земљишту буду озелењене травом, ши-
бљем и другим растињем које не угрожава пре-
гледност пута;

• ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се 
тако да не ометају прегледност пута и не угрожа-
вају безбедност саобраћаја; постојећи елементи 
који угрожавају прегледност пута и безбедност 
саобраћаја се уклањају; 

• објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на 
удаљености мањој од 10 m поред државног пута 
II реда, рачунајући од спољне ивице земљишног 
појаса (регулационе линије, односно путне пар-
целе);

• дуж свих јавних путева потребно је обезбедити 
инфраструктуру за прикупљање и контролисано 
одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепа-
раторима нафтних деривата на државним путе-
вима који залазе у заштитне зоне водоизворишта; 

• у заштитном појасу јавног пута на основу чла-
на 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник 
РС”, бр. 41/18, 95/18), може да се гради, одно-
сно поставља, водовод, канализација, топловод, 
железничка пруга и други сличан објекат, као и 
телекомуникационе и електро водове, инстала-
ције, постројења и сл., на основу прибављене са-
гласности управљача јавног пута;

• инсталације се могу планирати на катастарским 
парцелама које се воде као јавно добро путеви. 
Траса предметних инсталација мора се пројектно 
усагласити са постојећим инсталацијама поред и 
испод предметног пута;

• минимална удаљеност инсталација водоводне, 
канализационе, електроенергетске, гасоводне и 
електронско комуникационе инфраструктуре из-
носи 3,0 m од крајње тачке попречног профила 
државних путева (ножице усека или насипа или 
спољне ивице одводног канала);

• укрштање свих врста водова комуналне инфра-
структуре са државним путем изван насеља врши 
се тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, 
односно у бетонску или пластичну цев увучену 
у хоризонтално избушен отвор, тако да је могу-
ћа замена кабла без раскопавања пута; укрштање 
водова са државним путем се изводи механич-
ким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на предметни пут у прописаној заштитној цеви. 
Заштитне цев мора бити постављена на целој ду-
жини између крајњих тачака попречног профила 
пута, увећана за по 3 m са по сваке стране;

• вертикално растојање од најниже горње коте ко-
ловоза до горње коте заштитне цеви износи ми-
нимално 1,35 m;

• минимална дубина предметних инсталација и за-
штитних цеви испод путног канала за одводња-
вање (постојећег или планираног) од коте дна ка-
нала до корње коте заштитне цеви износи 1,00 m;

• предметне инсталације морају бити постављене 
минимално 3,00 m од крајње тачке попречног 
профила пута (ножице насипа трупа пута или 
спољне ивице путног канала за одводњавање), 
изузетно ивице реконструисаног коловоза уколи-
ко се тиме не ремети режим одводњавања коло-
воза. На местима где није могуће задовољити ове 
услове мора се испројектовати и извести адекват-
на заштита трупа предметног пута;

• укрштање планираних инсталација удаљити од 
укрштаја постојећих инсталација 10 m;

• На територији предметног плана, за Државни пут 
IБ реда, општа правила изградње се не примењу-
ју директно, односно примењују се правила де-
финисана Просторним планом подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора државног 
пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (пе-
тља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – 
Велико Градиште – Голубац (”Службени гласник 
РС”, број 7/2021).
Да би се задовољили захтеви са аспекта орга-

низације и безебедности саобраћаја у насељу, у 
планском периоду насељску мрежу треба пројек-
товати придржавајући се следећих препорука:
• уколико није другачије планирано, попречни 

профили постојеће мреже саобраћајница остају 
као у постојећем стању, са обавезном рехабили-
тацијом коловозног застора на местима где је то 
потребно;

• у постојећим, изграђеним деловима насељима, 
регулација улица остаје непромењена, осим ако 
постоји потреба за њеном изменом, односно по-
бољшањем саобраћајног решења, нивелације, 
употпуњавања попречног профила, формирањем 
нове јавне површине и сл.;

• приликом реконструкције, примарне саобраћај-
нице на територији плана (категорија „општин-
ски путеви”) пројектовати са минималном ши-
рином коловоза од 6,0 m, са носивошћу коловоза 
за средњи саобраћај, са једностраним нагибом 
(уколико није другачије одређено техничком до-
кументацијом) и са свим пратећим елементима;

• остале саобраћајнице пројектовати са ширином 
коловоза минимум 5,50 m за двосмерни саобра-
ћај или ширином 3,5 m за једносмерни саобраћај, 
са носивошћу за лаки саобраћај и једностраним 
нагибом и са свим пратећим елементима;

• шире регулационе мере ових саобраћајница тре-
ба да омогуће организовање паркинг површина 
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изван коловоза и формирање једностраних или 
обостраних површина заштитног зеленила;

• прилазе парцелама са коловоза градити од бетона 
ширине минимално 3,0 m и радијуса 5,0 m са за-
цевљеном атмосферском канализацијом;

• примењивати унутрашње радијусе кривина мин. 
6,0 m, односно мин. 7,0 m тамо где се обезбеђу-
је проточност саобраћаја због противпожарних 
услова;

• коловозну конструкцију дефинисати сходно 
рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу и 
структури возила, у функцији садржаја попреч-
ног профила, подужних и попречних нагиба, као 
и начина одводњавања застора;

• укрштања саобраћајница остварити у нивоу са 
семафорском или уређеном вертикалном и хори-
зонталном сигнализацијом;

• одводњавање решавати гравитационим отица-
њем површинских вода (подужним и попречним 
падом) у систему затворене канализације;

• ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева поди-
зати тако да не ометају прегледност јавног пута и 
не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и

• за паркирање возила за сопствене потребе у 
оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 
паркинг простор.

Путна и улична мрежа у границама плана 
генералне регулације

У складу са развојним могућностима, каракте-
ристикама изграђености терена и мрежом посто-
јећих саобраћајница, основне везе са окружењем, 
подручје плана ће остваривати путном мрежом по 
већ утврђеним правцима државних и општинских 
путева.

Значајан фактор у дефинисању предлога саобра-
ћајне мреже био је опредељење да се у што већпј 
мери поштује постојећа парцелација, регулација и 
изграђеност на терену.

Основни задатак планираног система уличне 
мреже је да прихвати и адекватно опслужи саобра-
ћај на подручју плана, као и да обезбеди повезивање 
планираног подручја са широм територијом.

Предложени систем уличне мреже треба да пру-
жи значајна побољшања на нивоу локалних крета-
ња, док ће се изворно-уливна и транзитна кретања 
обављати преко мреже постојећих државних и оп-
штинских путева.

Категоризација уличне мреже на територији Пла-
на извршена је према функцији у мрежи и у складу 
са Генералним урбанистичким планом Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, број 13/14) 
путну и уличну мрежу чине:

• државни путеви;
• општински путеви;
• улице; и
• стамбене и приступне саобраћајнице.

Државни путеви 
У складу са Уредбом о категоризацији државних 

путева на територији Републике Србије (Службе-
ни гласник РС бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015), и 
важећим Референтним системом мреже државних 
путева Републике Србије (ЈП Путеви Србије – вер-
зија март 2022.), кроз предметно подручје пролазе 
следећи државни путеви:
•  Државни пут IБ реда број 34, Пожаревац – Ве-

лико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – 
Поречки мост – веза са државним путем 35 (у 
дужини од око 6,7 km);

•  Државни пут IIБ реда број 371, Пожаревац (веза 
са државним путем 34) – Дубравица (у дужини 
од око 2,2 km).
Постојећи државни пут IБ реда број 34 се проте-

же у укупној дужини од око 6,7 км, од приближне 
стационаже км 4+195 до км 10+892. Највећи део ове 
дужине, близу 5,5 km поклапа се са северном грани-
цом плана.

Планом је предвиђено проширење / реконструк-
ција државног пута IБ реда број 34 у складу са 
Просторним планом подручја посебне намене ин-
фраструктурног коридора државног пута IБ реда, 
аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) 
– Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – 
Голубац (”Службени гласник РС”, број 7/2021) (у 
даљем тексту важећи ППППН).

На графичком прилогу карта 03.1 (03.2,03.3, 03.4) 
„План регулације и нивелације и решење саобра-
ћајних површина”, Р – 1:2500, предметни државни 
пут, његова укрштања са постојећом и планираном 
путном и уличном мрежом приказани су у складу са 
усвојеним ППППН. Стационаже укрштаја са грани-
цом плана и саображајном мрежом су дате у односу 
на актуелни Референтни систем мреже државних 
путева, док су у загради (са *), приказане ио стаци-
онаже државног пута на основу важећег ППППН-а.

Планирана регулациона ширина државног пута 
бр. 34, на целој дужини у границама предметног 
плана је већа од 22м, а попречни профил садржи 
два коловоза (ширине по 8м) са по две саобраћајне 
траке по смеру, разделни зелени појас ширине 3м и 
обостране банкине ширине 3м. 

На предметном подручју је планирана рекон-
струкција постојећих/ изградња нових прикључака 
и раскрсница са осталом саобраћајном мрежом:
• Реконструкција постојеће раскрснице са држав-
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ним путем број 371 и Дунавском улицом (посто-
јећи чвор 3401) на стационажи km 5+205 (пре-
ма важећем Референтом систему), односно км 
17+539 према важећем ППППН-у;

• Путни прелаз на км 6+688, односно км 19+023 
(према важећем ППППН-у);

• Прикључак, по систему излаз/улаз на стациона-
жи км 7+294, односно км 19+629 (према важећем 
ППППН-у);

• Саобраћајна петља и прикључак на Улицу Војска 
Југославије као и на почетак ДП бр. 159 на км 
7+911, (км 20+281 према важећем ППППН-у);

• Путни прелаз на км 8+959, односно км 21+330 
(према важећем ППППН-у);

• Нова кружна раскрсница са Улицом Боже Дими-
тријевића на км 10+524, односно км 22+895 (пре-
ма важећем ППППН-у).

Државни пут IIБ реда број 371, Пожаревац (веза 
са државним путем 34) – Дубравица почиње у гра-
ницама плана, у чвору број 3401, пролази кроз на-
сеље као Улица Забелска, и у наставку, у правцу 
северозапада према насељу Дубравица. Ово је нај-
значајнији путни и улични правац насеља Забела, а 
укупна дужина у границама плана износи 2,246 km.

Када је у питању државни пут IIБ реда број 371, 
целом дужином кроз насеље Забела, планирана је 
његова реконструкција (у границама постојеће ре-
гулације), тако да попречни профил садржи коловоз 
најмање ширине 6 m, обострани зелени разделни 
појас ширине 5 m, и тротоаре најмање ширине од 
3 m. Широка постојећа регулација ове саобраћајни-
це омогућава, приликом пројектовања, евентуалну 
прерасподелу елемената попречног профила и уво-
ђење нових попут бициклистичке стазе, паркинг 
површине и слично. Како у границама предметног 
плана државни пут број 371 пролази кроз центар на-
сеља Забела и дели га на две целине, то овај пут има 
више одлике градске саобраћајнице. С тим у вези, 
планирана је реконструкција постојећих раскрсни-
ца (пре свега радијуси кривина) и увођење нових 
прикључака као везе са планираном мрежом сао-
браћајница у залеђу.

Општински путеви

Општински путеви су саобраћајнице које се на-
довезују на мрежу државних путева, при чему се 
протежу већим делом посматране територије пове-
зујући различите градске садржаје (становање, рад, 
централно подручје...) и опслужују значајан део 
изворно-циљног и локалног саобраћаја. Општински 
путеви су у основи немењени средњим и дугим уну-

тарградским путовањима, повезују улице са држав-
ним путевима и обилазницом, као и стамбене зоне 
са градским центром и осталим садржајима, при 
чему опслужују највећи део локалног саобраћаја.

Као и у постојећем стању, мрежу општинских 
путева на територији плана чине улице Дунавска, 
Војске Југославије и Боже Димитријевића.

Планом је предвиђена реконструкција ове мреже, 
тако да буде доведена на виши функционални ниво 
у складу са законима као и у смислу допуне попреч-
ног профила, (изградње недостајућих тротоара као 
обавезног елемента, изградње уличног зеленила, 
бициклистичких стаза и слично). Како се ради о 
саобраћајницама које пролазе кроз густо насељено 
ткиво, свуда где то регулациона ширина ових улица 
дозвољава, могуће је организовање паркирања.

Улице
Према ГУП Пожаревац, на предметној територи-

ји не постоје саобраћајнице које припадају хијерар-
хијској категорији „улице”, а планиране су следеће:
• Нова саобраћајница која би са постојећим сао-

браћајницама чинила прстен на правцу између 
улица Змај Јовина и Забелска (Дунавска), Забел-
ске и Војске Југославије, Војске Југославије и 
пута за Велико Градиште. Највећим делом, ова 
саобраћајница се територијално налази на по-
дручју целине „Пожаревац 1”, а на територији 
целине „Пожаревац 4”, ГУП-ом је планиран ко-
ридор приближне дужине 1,5 km (од Змај Јовине 
уз коридор индустријске пруге, у наставку до Ду-
навске а затим према истоку до границе целине 4 
са целином 1. ГУП-ом је предвиђена широка ре-
гулација предметне улице са коловозом ширине 
2х3,5m, банкином од 1,5 и једностраним тротоа-
ром од 3m. Међутим, у овом делу, због постојеће 
изграђености са једне, као и пруге са друге стра-
не, реализација нове улице без значајног рушења 
је веома отежана. Додатни проблем представљају 
и изграђени објекти у делу прикључка на Забел-
ску (Дунавску) улицу. Деоница нове улице изме-
ђу Забелске (Дунавске) и улице Расадничке, овим 
планом је нешто модификована у односу на ГУП 
због постојеће изграђености објеката. 

•  Спољни полупрстен који (на подручју ГУП-а) 
представља везу између улице Индустријске и 
пута за Драговац, пута за Драговац и пута за Бре-
жане, пута за Брежане и улице Забелске (Дунав-
ска), улице Забелске (Дунавска) и улице Пећке у 
укупној дужини од 6,05 km. Кроз подручје плана 
„Пожаревац 4”, спољни полупрстен има дужину 
од око 3,2 km, а попречни профил садржи коло-
воз ширине 2х3 m и обостране банкине ширине 
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по 1,5 m. У зони проласка кроз насеље (источно 
и западно од раскрснице са Дунавском улицом) 
уместо банкина планирани су тротоари исте ши-
рине. 

• Унутрашњи полупрстен који, у границама ГУП-а, 
представља везу између улице Ђуре Ђаковића и 
Индустријске, Индустријске и пута за Драговац, 
пута за Драговац и пута за Брежане, пута за Бре-
жане и улице Дубавска, Дунавске и Печке у укуп-
ној дужини од 5,25 km. На подручју целине „По-
жаревац 4” унутрашњи полупрстен се простире 
у дужини од око 2,8 km. Планом је предвиђен по-
пречни профил који садржи коловоз ширине 6,5 
m (2х3,25 m) и обостране тротоаре ширине по 3 
m. У зони укрштања са Дунавском улицом на за-
паду, односно Пећком на истоку, где је, због по-
стојеће изграђености, ширина тротоара смањена 
на 1,5 m. У погледу правца пружања, у односу 
на трасу дефинисану ГУП-ом извршене су ситне 
корекције због постојеће изграђености или пар-
целације

•  Веза између улица Раде Слободе и градске оби-
лазнице (спољног полупрестена). На територији 
ПГР-а „Пожаревац 4” ова саобраћајница подра-
зумева изградњу нове саобраћајнице као попреч-
не везе између продужетка улице Раде Слободе, 
преко унутрашњег полупрстена до спољашњег 
полупрстена, у дужини од око 1,05 km. Планира-
ни попречни профил садржи коловоз ширине 6 m 
и обостране тротоаре ширине 1,5 m.

•  Обостране сервисне саобраћајнице уз државни 
пут број 34, од источне границе плана до оријен-
тационе стационаже државног пута km 4+926, 
на којој је планиран нови прикључак по систему 
улив-излив. Сервисне саобраћајнице су позицио-
ниране ван заштитног појаса државног пута (на 
удаљености више од 20 m), планиране су као јед-
носмерне са ширином коловоза од 3,5 m и трото-
арима ширине 1,5 m.

Стамбене и приступне саобраћајнице

Све остале саобраћајнице припадају категорији 
стамбено и приступних саобраћајница. Ово је нај-
бројнија категорија која омогућава приступ зонама 
одређене намене. Значајан број улица које припа-
дају овој категорији захтева реконструкцију која 
подразумева проширење коловоза или допуну про-
фила (изградњу тротоара), рехабилитацију колово-
зног застора и замену и допуну сигнализације. На 
графичком прилогу приказан је значајан број но-
вих саобраћајница које припадају овој категорији а 
формиране су или по већ раније формираној грађе-

винској парцели или као нова траса која омогућава 
приступ обређеним објектима. Извршено је преи-
спитивање и регулационих линија свих постојећих 
стамбених улица. 

Од важнијих нових саобраћајница треба издвоји-
ти саобраћајницу која има правац пружања уз саму 
границу са целином 1 а води до гробља, саобраћај-
нице које омогућавају приступ трансфер станици, 
саобраћајнице у планираној стамбеној зони изме-
ђу улице Узун Миркове и унутрашњег полупрсте-
на итд. Приликом трасирања нових саобраћајница, 
основни принцип је био поштовање постојеће из-
грађености на терену и постојеће парцелације, али 
уз поштовање закона и прописа који регулишу ову 
област (ширина коловоза у складу са условима за-
штите од пожара и меродавног возила, тротоар као 
обавезни елемент попречног профила, одговарајући 
полупречници скретања на раскрсницама и слично).

Овим Планом, стамбене улице су предвиђене за 
двосмерни саобраћај са коловозом ширине 6m и 
5,5m и тротоарима променљиве ширине. Све при-
ступне улице са ширином коловоза мањом од 5,5m 
предвиђене су за једносмерни саобраћај, и оне, по 
правилу морају да имају излаз на две јавне саобра-
ћајне површине, односно не могу бити „слепе”. 
Минимална ширина коловоза једносмерних саобра-
ћајница износи 3,5м. Међутим, у пракси, у густо из-
грађеном стамбеном ткиву Пожаревца, врло често 
се наилази на случај постојећих улица чија је регу-
лациона ширина мања од 3,5м а није редак случај 
ни да немају излаз на јавну саобраћајну површину. 
Све овакве улице, регулативно режимским мерама, 
треба уредити као колско пешачке улице. Наравно, 
ради се о улицама са малим дужинама. Препорука 
је да се у оквиру дате регулације режимским мерама 
успостави колско-пешачки саобраћај. То исто важи 
и за саобраћајнице које имају већу ширину коловоза 
али немају адекватне површине за кретање пешака.

Изградња и реконструкција категорисане уличне 
мреже на територији предметног плана, реализо-
ваће се према приоритетима у складу са значајем 
и стањем посматране саобраћајнице и у складу са 
средњорочним програмима саобраћаја.

II.3.6.2. Пешачки и бициклистички токови

Општа правила за пешачки  
и бициклистички саобраћај

Пешачке површине (стазе и тротоари) су са-
ставни елемент попречног профила свих градских 
саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају 
у посебне површине које су заштићене од осталих 
видова моторног саобраћаја, изузев код интегри-
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саних улица. Ширина тротоара зависи од намене 
и атрактивности околног простора и интензитета 
пешачких токова. Минимална ширина тротоара за 
кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за 
кретање и инвалида са помагалима 3,0 m.

Развој бициклистичког саобраћаја реализовати 
изградњом посебних стаза са адекватном, стандар-
дима утврђеном грађевинском конструкцијом или, 
уколико то постојећа регулација дозвољава, регули-
сати режимским мерама и елементима хоризонтал-
не и вертикалне сигнализације. Двосмерне бици-
клистичке стазе уз постојеће јавне путеве морају да 
имати ширину најмање од 2,0 m (изузетно 1,6м што 
представља два бициклистичка модула), а уколико 
је то могуће, потребно их је и физички одвојити по-
јасом заштитног зеленила минималне ширине 1,5 m 
ради безбедности свих учесника у саобраћају.

Такође, потребно је обезбедити приступ бици-
клистичких и пешачких стаза до постојећих или 
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких 
прелаза.

Пешачки и бициклистички саобраћај 
 у границама плана генералне регулације

Пешачки саобраћај, као најзаступљенији вид 
кретања, требна унапредити кроз реконструкцију 
постојећих и изградњу нових површина. Највећи 
број пешачких кретања представља незаменљив вид 
комуникације, па је побољшање услове овог вида 
саобраћаја изузетно значајно. Побољшање услова 
пре свега подразумева допуну попречних профила 
постојећих улица (изградњу недостајућих тротоара 
као обавезног елемента саобраћајница).

Приликом одређивања ширина тротоара и пе-
шачких стаза треба се руководити очекиваним ин-
тензитетом пешачких токова, при чему је, у складу 
са законима и прописима, минимална ширина 1,5м. 
Изузетно, ширина тротоара у изграђеним стамбе-
ним зонама, где није могуће проширење без зна-
чајнијег обима рушења објеката, могу бити и мање 
од 1,5м или, на кратким потезима, пешачки токови 
могу бити вођени заједно са моторним (колско пе-
шачке саобраћајнице).

Положај тротоара, њихова димензија и урбана 
опрема која се дуж њих поставља треба да обезбеди 
пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника 
у саобраћају. Због повећања безбедности одвијања 
пешачког саобраћаја потребно је применити следе-
ће мере:
• јасно, физичко раздвајање различитих видова са-

обраћаја уз измештање теретног и транзиног са-

обраћаја из зона са најинтензивнијим пешачким 
саобраћајем;

• обезбеђивање континуалних тротоара одговара-
јућих ширина;

• изградња семафоризованих пешачких прелаза у 
зонама пословања, као и становања са интезив-
ним пешачким токовима, при чему приоритет 
представљају зоне школа које су у близини фре-
квентних путних праваца; и

• постављање заштитних ограда на тротоарима 
у зонама интензивног прелажења преко улице 
(школе, вртићи, дом здравља, аутобуска станица 
итд.).

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, ме-
ста за паркирање и друге површине у оквиру улица, 
тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима 
се крећу лица са посебним потребама у простору су 
међусобно повезани и прилагођени за оријентацију 
и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а 
изузетно 8,3% (1:12). Одступања су дозвољена само 
код постојећих саобраћајних површина које имају 
нагиб већи од 8,3% (1:12).

За савладавање висинске разлике између тротоа-
ра и коловоза могу се користити закошени ивичња-
ци, чији је највећи допуштени нагиб 10%, ширина 
најмање 120 cm, на укошеном делу ивичњака из-
ведено тактилно поље упозорења у случају мини-
малне висине од 3 cm, изведено је тактилно поље 
упозорења ширине најмање 40 cm, са ширином за-
кошеног дела од најмање 45 cm и максималним на-
гибом закошеног дела од 20% (1:5).

Конфигурација терена предметног подручја је 
изузетно погодна за развој бициклистичког саобра-
ћаја, који, у наредном планском периоду треба у нај-
већој мери стимулисати.

Због конфигурације терена и величине насеља, 
уз развијену мрежу бициклистичких стаза, овај вид 
саобраћаја, поред рекреативне сврхе, може бити и 
адекватна замена и за остала а пре свега радна кре-
тања, што би у значајној мери довело до смањења 
буке, аерозагађења, потреба за паркирањем возила 
и у значајној мери подигло ниво безбедности свих 
учесника у саобраћају.

У границама ПГР „Пожаревац 4” бициклистичке 
стазе су планиране у коридору Дунавске улице, дуж 
Расадничке улице и у делу нове саобраћајнице из-
међу продужетка Узун Миркове и продужетка улице 
Николе Марковића. 

У коридору Дунавске улице (између улице Змај 
Јовине, односно Вељка Влаховића и улице Николе 
Марковића) бициклистичка стаза је једнострана, 
двосмерна укупне ширине 2,5 m а дужине око 1,27 
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km, дуж Расадничке улице планирана је двосмера-
на једнострана стаза ширине 2 m и дужине око 0,38 
km, и у продужетку Узун Миркове улице, у дужини 
од 0,23 km планирана је такође двосмерна једно-
страна бициклистичка стаза. 

Вођење бициклистичких стаза планирано је из-
двојено од моторног саобраћаја, на површинама на 
којима се води и пешачки саобраћај а од њега треба 
да буде одвојен и регулисан елементима хоризон-
талне и вертикалне сигнализације. Различите шири-
не бициклистичких стаза резултат су постављеног 
циља да се развој мреже стаза базира на максимал-
ном коришћењу постојећих тротоарских површина 
и на прерасподели елемената попречног профила 
постојећих саобраћајница, са што мањим обимом 
грађевинских интервенција. 

Основни принцип који је коришћен приликом 
планирања мреже бициклистичких стаза, односно 
трака на тротоарским површинама је био да се кре-
тање пешака ни на који начин не угрожава. Наиме, 
минимална ширина тротоара за кретање пешака је, 
у складу са законима, задржана на 1,5 m.

II.3.6.3. Простори за паркирање возила
Општа правила за паркирање

Јавна паркиралишта организовати тако да се 
постигне максимални капацитет у броју паркинг 
места. Саобраћајнице за прилаз паркинг местима 
предвидети са бетонским или асфалтним застором. 
Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, ас-
фалтне, разне врсте поплочања (камен, бехатон 
плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом 
простора где се граде. Уз границу са зоном станова-
ња препоручује се организовање заштитног зеленог 
појаса најмање ширине 2,0 m.

За пројектовање објеката са различитом наменом 
примењивати норматив дат у правилима грађења.

Минимално стандардно место за управно парки-
рања путничких возила је 4,80x2,30 m, али се пре-
длаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), 
имајући у виду димензије савремених аутомобила. 
Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 
12,0x3,5m. Минимално место за подужно паркира-
ње аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за аутобусе 
16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог пар-
кирања дате су у следећој табели:

Табела 8. Димензије паркинг места код косог 
паркирања

Тип возила α0 А B

Путнички
аутомобил

30 4,30 2,20
45 5,00 2,30
60 5,30 2,30

Тип возила α0 А B

Аутобус 45 10,60 4,00
60 12,00 4,00

Код управног паркирања, димензија паркинг ме-
ста за особе са инвалидитетом износи 3,7x5,0 m, од-
носно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се 
простор за инвалидска колица, ширине 1,5 m. Код 
два суседна паркинг места може се дозволити да ко-
ристе исти простор за инвалидска колица, односно 
да ширина два суседна места за особе са инвалиди-
тетом износи 5,9 m (2,20 + 1,50 + 2,20). Приликом 
пројектовања паркинг површина и јавних гаража, 
најмање 5% паркинг места планирати за особе са 
инвалидитетом.

Код планирања паркинг места и тротоара пред-
видети укошене ивичњаке максималног нагиба 
10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица 
са тротоара на коловоз. Исте рампе предвидети на 
свим местима где се прелази са тротоара на коловоз 
или обрнуто.

Паркирање у границама плана генералне 
регулације

Планом је предвиђена изградња и уређење про-
стора за паркирање возила поред локације гробља, 
капацитета око 80 паркинг места за путничке ауто-
мобиле. 

У зонама становања, планирано је паркирање на 
сопственој парцели.

За остале намене у складу са правилима грађења 
и стандардима за паркирање за одређене намене.

Места за паркирање возила која користе особе 
са инвалидитетом у простору предвиђају се у бли-
зини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно ко-
ришћење и осталих објеката и означавају се знаком 
приступачности (услови за изградњу и број паркинг 
места према Правилнику о техничким стандардима 
приступачности).

II.3.6.4. Стајалишта градског превоза

Општа правила за стајалишта градског превоза у 
коридору државних путева

Стајалишта јавног превоза на територији Плана 
организовати у складу са Законом о путевима (”Сл. 
гл. PC”, бр. 41/18, 95/18) и према следећим препо-
рукама:
• Почетак, односно крај аутобуских стајалишта 

мора бити удаљен минимално 20m од почетка 
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односно краја лепеза прикључног пута у зони 
раскрснице.

• Дужина прегледности на деоници предметног 
пута на којој се пројектује и гради аутобуско 
стајалиште мора бити најмање 1,5 m дужине за-
уставног пута возила у најнеповољнијим времен-
ским условима (снег на путу) за рачунску брзину 
кретања возила од 50 km/h.

• Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта по-
ред јавног пута пројектују се и граде тако да се 
гледајући у смеру вожње, прво наилази на ста-
јалиште са леве стране пута и тада подужно ра-
стојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од 
краја левог до почетка десног) мора износити 
минимално 30m. Изузетно, аутобуска стајалишта 
се могу пројектовати и градити тако да се прво 
аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње 
са десне стране пута и тада међусобни размак 
крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја 
десног до почетка левог) не сме бити мањи од 
50,00m.

• Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред 
предметног пута мора износити 3,50m.

• Дужина укључне траке са предметног пута на ау-
тобуска стајалишта мора износити 30,50m.

• Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта 
на предметни пут мора износити 24,80m.

• Дужина ниша аутобуских стајалишта мора изно-
сити 13m за један аутобус, односно 26m за два 
или зглобни аутобус.

• Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта 
мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута.

• Коловозна конструкција аутобуских стајалишта 
мора бити једнаке носивости као и коловозна 
конструкција предметног пута.

• Аутобуска стајалишта на градској уличној мре-
жи, уколико за изградњу у нишама не постоје 
просторни услови, могу бити организована и на 
коловозу градских саобраћајница.

• На стајалиштима јавног превоза, предвидети 
плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 cm, 
а на стајалиштима у близини школских објеката 
ширине најмање 300 cm.

Стајалишта градског превоза 
 у границама плана генералне регулације

За одвијање градског и приградског саобраћаја 
задржавају се постојећа стајалишта градског пре-
воза у Дунавској улици. Евентуално увођење нових 
линија јавног градског превоза треба да буде пред-
мет посебне студијско техничке документације.

II.3.6.5. Железнички саобраћај

Општа правила за железнички саобраћај
Услови „Инфраструктура железнице Србије” а.д. 

према важећем Закону о железници и Закону о бе-
збедности и интероперабилности железнице и дру-
гим прописима који важе на железници су:

Општи услови
• Железничко подручје је земљишни простор на 

коме се налазе железничка пруга, објекти, по-
стројења и уређаји који непосредно служе за 
вршење железничког саобраћаја, простор испод 
мостова и виадуката, као и простор изнад трасе 
тунела.

• Железничка инфраструктура обухвата: доњи и 
горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне 
колосеке, електронска комуникациона, сигнал-
но-сигурносна, електровучна, електроенергетска 
и остала постројења и уређаје на прузи, опрему 
пруге, зграде железничких станица са припада-
јућим земљиштем и остале објекте на железнич-
ким службеним местима који су у функцији орга-
низовања и регулисања железничког саобраћаја 
са земљиштем које служи тим зградама, пружни 
појас и ваздушни простор изнад пруге у висини 
од 12m, односно 14m код далековода напона пре-
ко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. Же-
лезничка инфраструктура обухвата и изграђени 
путни прелаз код укрштања железничке инфра-
структуре и пута изведен у истом нивоу са обе 
стране колосека у ширини од три метра рачунају-
ћи од осе колосека, укључујући и простор између 
колосека када се на путном прелазу налази више 
колосека.

• Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште 
испод пруге и ваздушни простор у висини од 
14m. Пружни појас обухвата и земљишни про-
стор службених места (станица, стајалишта, рас-
путница, путних прелаза и слично) који обухвата 
све техничко - технолошке објекте, инсталације 
и приступно-пожарни пут до најближег јавног 
пута.

• Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунајући 
од осе крајњих колосека који функционално слу-
жи за употребу, одржавање и технолошки развој 
капацитета инфраструктуре.

• Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100m, рачунајући 
од осе крајњих колосека.
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• Комплекс железничке станице чине колосеци, пе-
рони, сигнално-сигурносни уређаји, електронски 
комуникациони уређаји и постројења, зграде, ма-
гацини, рампе, радионице, депои као и станични 
трг са приступном друмском саобраћајницом од 
јавне друмске (уличне) мреже до комплекса ста-
нице. Станични трг поред приступне саобраћај-
нице до железничке станице би требало да садр-
жи одгповарајући паркинг простор за кориснике 
железничких услуга, зелене површине, као и пра-
теће услужне објекте.

Посебни услови:
• Постојеће пружно земљиште остаје јавно гра-

ђевинско земљиште са постојећом наменом за 
железнички саобраћај и реализацију програма 
железнице.

• Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде толики да се из-
међу њих могу поставити сви уређаји и постро-
јења потребни за обављање саобраћаја на прузи 
и путу, стим да износи најмање 8 m рачунајући 
од осовине најближег колосека до најближе тачке 
горњег строја пута.

• Није дозвољена изградња нових укрштаја друм-
ских саобраћајница са постојећом железничком 
пругом у нивоу.

• Размак између два укрштања железничке инфра-
структуре и јавног пута не може да буде мањи од 
2000 m. Укрштање железничке инфраструктуре 
са некатегорисаним путевима изводи се усмера-
вањем тих путева на најближи јавни пут, који се 
укршта са односном железничком инфраструк-
туром. Ако то није могуће треба међусобно по-
везати некатегорисане путеве и извести њихово 
укрштање са железничком инфраструктуром на 
заједничком месту.

• Објекти који нису у функцији железнице могу се 
градити на растојању већем од 25 m, рачунајући 
од осе колосека предметних железничких пру-
га. Изузетно се могу градити објекти који нису 
у функцији железничког саобраћаја, а на основу 
издате сагласности управљача инфраструкту-
ре, која се издаје у форми решења, и уколико је 
изградња тих објеката предвиђена урбанистич-
ким планом локалне самоуправе која прописује 
њихову заштиту и о свом трошку спроводи про-
писане мере заштите тих објеката. Уколико се 
због просторних ограничења предвиђа изградња 
објеката на растојању мањем од 25 m, објекти се 
могу планирати на следећи начин: а) Ако се же-
лезничка пруга налази у нивоу терена, објекти се 

могу планирати на удаљености од најмање 13 m 
од осе најближег колосека, али не мање од 5m од 
стабилних постројења електричне вуче; б) Ако 
се железничка пруга налази на насипу, објекти се 
могу планирати на удаљености не мањој од 6 m 
од ножице насипа, али не мање од 12 m од осе 
најближег колосека; ц) објекти се планирају ван 
земљишта чији је корисник железница.

• Објекти као што су: рудници, каменоломи, кре-
чане, циглане, индустријске зграде, постројења 
и други слични објекти не могу се градити у за-
штитном пружном појасу ближе од 50 m рачуна-
јући од осе крајњег колосека.

• У инфраструктурном појасу забрањено је свако 
одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних 
вода. Не сме се садити високо дрвеће, поставља-
ти знакови, извори јаке светлости или било који 
предмети и справе које бојом, обликом или све-
тлошћу смањују видљивост железничких сигна-
ла или које могу довести у забуну раднике у вези 
значења сигналних знакова.

• Одводњавање површинских вода са предметног 
простора мора бити контролисано и решено тако 
да води на супротну страну од трупа железнич-
ких пруга.

• У инфраструктурном појасу могу се поставља-
ти каблови, електрични водови ниског напона за 
осветљавање, телеграфске и телефонске вазду-
шне линије и водови, трамвајски и тролејбуски 
контактни водови и постројења, канализације 
и цевоводи и други водови и слични објекти и 
постројења на основу издате сагласности упра-
вљача инфраструктуре, која се издаје у форми 
решења.

• Вођење трасе комуналне инфраструктуре могуће 
је паралелно са трасом железничких пруга али 
ван границе железничког земљишта.

• Укрштај водовода, канализације, продуктово-
да и других цевовода са железничком пругом је 
могуће планирати под углом од 90°, а изузетно 
се може планирати под углом не мањим од 60°. 
Дубина укопавања испод железничке пруге мора 
износити минимум 1,80 m, мерено од коте горње 
ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви 
цевовода (продуктовода).

• При изради техничке (пројектне) документације 
за градњу објеката у заштитном пружном појасу 
као и за сваки продор комуналне инфраструкту-
ре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, 
оптички и електроенергетски каблови и друго) 
инвеститор односно његов пројектант је дужан 
да од надлежног органа „Инфраструктура желе-
знице Србије” а.д., прибави услове за пројектова-
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ње, и сагласност на пројектну документацију за 
градњу у заштитном пружном појасу у коридору 
железничке пруге, а у складу са законском регу-
лативом.

Железнички саобраћај у границама плана  
генералне регулације

На подручју плана постоји следећа железничка 
инфраструктура:

1. Регионална једноколосечна железничка пруга 
Мала Крсна – Бор – Распутница 2 (Вражогрнац), 
у дужини од око 2,1 km, од наспрам km 90+730 до 
наспрам km 92+830, на којој је организован јавни 
путнички и теретни саобраћај.
• Путни прелази у km 91+250 и 91+730 предметне 

пруге на месту укрштаја са локалним путевима 
који су осигурани саобраћајним знаковима на 
путу и троугловима прегледности.
2. Локална једноколосечна неелектрифицирана 

железничка пруга (Пожаревац) – Распутница Сопот 
Пожаревачки – Костолац, у дужини од око 1,310 km, 
од наспрам км 0+310 до наспрам 1+620.
•  Путни прелази у km 1+095 и 1+570 предметне 

пруге на месту укрштаја са локалним путевима 
који су осигурани саобраћајним знаковима на 
путу и троугловима прегледности

•  Путни прелаз у км 0+195 предметне пруге на ме-
сту укрштаја са локалним путем који је осигуран 
саобраћајним знаковима на путу и троугловима 
прегледности.

3. Индустријски колосек за Забелу, који се већим 
делом налази на железничком земљишту.

Изградња, реконструкција и модернизација же-
лезничке инфраструктуре врши се у складу са за-
коном, стандардима и техничким нормативима чије 
одобрење издаје министарство надлежно за послове 
саобраћаја.

Просторним планом Републике Србије („Сл. гла-
сник РС”, бр. 88/10), као и на основу развојних 
планова „Инфраструктура железнице Србије” а.д., 
железничка пруга Мала Крсна -Пожаревац-Бор-Рас-
путница 2 – (Вражогрнац) предвиђена је за електри-
фикацију по постојећем коридору пруге, ревитали-
зација и модернизација са изградњом капацитета 
за повезивање значајних корисника железничких 
услуга.

На посматраном подручју трасе пруга се задр-
жавају и коридорски штите према Закону о желе-
зници („Сл. гласник РС” бр. 45/13 и 91/15) и Зако-
ну о безбедности у железничком саобраћају („Сл. 
лист СФРЈ” бр. 60/98 и 36/99 и „Сл. гласник РС” бр. 
101/05).

У складу са Законом о железници (,,Службени 
гласник РС,, бр. 18/05) дефинисани су заштитни по-
јасеви железничких система (пруга и станица). 

II.3.7. Комуналне површине и објекти

У границама плана „Пожаревац 4” планиране су 
следеће комуналне површине: гробље, трансфер 
станица и површине за рекултивацију и санацију.

II.3.7.1.  Гробље

На подручју ПГР „Пожаревац 4” налази се Ново 
гробље, које је готово у потпуности попуњено. Ово 
гробље је у надлежности ЈКП „Комуналне службе” 
и плански је грађено. Надлежно ЈКП није издало 
услове за израду плана, а у свом допису бр. 01-
1931/1 од 27.4.2017. године наводи да постоји по-
треба за проширењем овог гробља, у складу са 
потребом за унапређењем гробљанске инфраструк-
туре. Осим попуњености, основни проблем у уре-
ђењу овог гробља представља недостатак довољног 
броја паркинг места за посетиоце.

Урeђeњe грoбљa биће засновано на сaнaциjи 
и реконструкцији, oпрeмaњу потребном инфра-
структуром и мобилијаром, уважавајући данашње 
и наслеђене обичаје о сахрањивању.и у склaду сa 
прaвилимa и стaндaрдимa утврђeним зaкoнским 
прописима и градским одлукама.

Планирано је проширење гробља у правцу севе-
роистока тако да обухвати и локацију бившег војног 
комплекса „Барутана”). За ове интервенције у про-
стору ингеренције ће имати Јавно комунално преду-
зеће Комуналне службе Пожаревац.

Планира се регулација приступне саобраћајнице 
и нови паркинг за посетиоце јужно од гробља.

У случају потребе да изградњом нових објеката 
на гробљу, обавезна је израда урбанистичког про-
јекта.

Посмртне остатке непознатих покојника или по-
којника без наследника и старатеља гробног места 
сместити у костурницу, а вредна спомен обележја, 
након валоризације од стране надлежног завода за 
заштиту споменика културе, сачувати као елемент 
партерног и пејзажно-архитектонског уређења ме-
моријалног простора.

На територији Плана, нису евидентирана сточна 
гробља, нити гробља за кућне љубимце, иако по-
стоји потреба за овим видовима комуналних обје-
ката, која ће бити задовољена на територији ван 
граница Плана. У склaду сa Прaвилникoм o нaчи-
ну нeшкoдљивoг уклaњaњa живoтињских лeшeвa 
и oтпaдaкa живoтињскoг пoрeклa и услoвимa кoje 
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мoрajу дa испуњaвajу oбjeкти и oпрeмa зa сaбирaњe, 
нeшкoдљивo уклaњaњe и утврђивaњe узрoкa уги-
нућa и прeвoзнa срeдствa зa трaнспoрт живoтињ-
ских лeшeвa и oтпaдaкa живoтињскoг пoрeклa 
(„Сл. глaсник СФРJ”, бр. 53/89) фoрмирaћe сe нова 
стoчнa грoбљa ван градског подручја.

 
II.3.7.2. Трансфер станица

На основу свих наведених планских докумената 
опредељење је да се упоредо са отварањем регио-
налне депоније за подручје Браничевског округа на 
територији града Смедерева, изврши рекултивација 
градске депоније «Меткор», санација и краткотрајно 
коришћење (3-5 година, до реализације регионалне 
депоније) и затварање, чишћење и ремедијација ди-
вљих сметлишта, детаљно геолошко и хидротехнич-
ко испитивање и анализа квалитета подземних вода 
у непосредној близини свих депонија (санитарне и 
несанитарних), због процене еколошке угрожено-
сти земљишта. Планско опредељење је и изград-
ња трансфер станице на локацији постојеће оп-
штинске депоније «Меткор», система рециклажних 
дворишта на територији града и то на територији 
ПГР Пожаревац 4 на локацији постојеће несанитар-
не депоније у МЗ Сопот. 

Трансфер станица „Меткор” биће сабирног типа 
са селекцијом отпада. Она ће прихватати све токо-
ве отпада са територије Града, (из сабирне станице 
у Костолцу, сеоских насеља Баре, Батовац, Берање, 
Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драго-
вац, Дубравица, Живица, Лучица, Касидол, Маљу-
ревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Ћирико-
вац). У њој ће се вршити селекција рециклабилних 
материја на линији за селекцију отпада, мануелно 
издвајање и припрема рециклабилних материјала за 
даљи транспорт и рециклажу (балирањем) и прето-
вар остатка отпада у контејнере и транспорт и одла-
гање на регионалну санитарну депонију. Трансфер 
станоца би била капацитета за 50.000 становника са 
линијом за мануелно издвајање отпада. 

Општа правила уређења и грађења  
за трансфер станице

Локација трансфер станице мора да задовољи 
основне услове, односно да не буде:
• на мањој удаљености од 0,5 km од појединачних 

кућа ван насеља;
• на земљишту у ужој зони санитарне заштите 

изворишта за снабдевање водом за пиће;
• на мањој удаљености од 0,5 km уз обалу река, је-

зера, акумулација и у њиховом алувиону;

• на мањој удаљености од 1,5 km од споменика 
културе или заштићеног природног добра;

• на мањој удаљености од 0,5 km од железничке и 
аутобуске станице, стоваришта запаљивог мате-
ријала и војног објекта;

• на мањој удаљености од 2 km од здравственог 
објекта за стационарно лечење, природног лечи-
лишта, прехрамбене индустрије;

• на земљишту на коме је највиши сезонски ниво 
подземне воде 2 m и теренима са већом пропу-
стљивошћу од 0,0000l cm/s;

• изнад уграђених инсталација за вештачко навод-
њавање, као и других подземних инфраструктура 
изнад тунела подвожњака, склоништа и сл.

• на мањој удаљености од 0,1 km од гасовода, наф-
товода, далековода, као и од бензинских станица 
или станица за снабдевање нафтом и гасом;

• изнад инсталација за иригацију, хидромелиора-
ционих система, било каквих објеката подземне 
инфраструктуре и др.
Такође, потребно је испоштовати услове:

• манипулативне и радне површине на трансфер 
станици морају бити изграђене од водонепропу-
сне подлоге;

• ограђивање трансфер станице извршити пропи-
сном оградом која ће спречити улаз беспослених 
лица и животиња;

• обављати редовно чишћење и прање радних и 
манипулативних површина;

• вршити третирање отпадних вода добијених пра-
њем или руковањем отпадом, пре испуштања у 
реципијент;

• обављати редовну дезинфекцију и дератизацију 
манипулативне и радне површине;

• засадити појас заштитног зеленила око ограде 
станице.

• 
Опремљеност трансфер станица са селекцијом 

отпада у Пожаревцу подразумева:
• плато за довоз отпада;
• прихватни кош за отпад;
• систем транспорта отпада од прихватног коша до 

линије за селекцију;
• линију са покретном траком за мануелно селек-

тирање отпада;
• одговарајући број преса, млинова и шредера за 

припрему рециклабила за даљи третман и транс-
порт;

• компактор за компакцију отпада у контејенер за 
трансфер;

• плато са контејнерима за рециклабиле, кабасти 
отпад;

• колску вагу за одмеравање отпада;
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• административну зграду за управу и раднике са 
гардеробама и санитарним чвором за прање рад-
ника;

• саобраћајну инфраструктуру за стационарни са-
обраћај: паркинзи за претоварна и транспортна 
возила (за чиста и прљава), паркинзи за аутомо-
биле, манипулативне саобраћајнице за манипу-
лацију и кретање возила при претовару;

• неопходну инфраструктуру: водоводну и канали-
зациону мрежа, електричну енергију за напајање 
уређаја, осветљење, хидрантску мрежу за прање 
платоа и за противпожарну воду, ограду и капију, 
систем мониторинга загађења.
Планирати да укупна површина парцеле за лока-

цију трансфер станице буде око 0,6 ha.
За трансфер станицу обавезна је израда урбани-

стичког пројекта.

II.3.7.3.  Површине за рекултивацију  
и санацију

Техничка рекултивација постојећих депонија 
подразумева израду завршног прекривног слоја де-
бљине 0,50м при чему је 0.30м пробрани материјал, 
искључиво површински материјал из удаљених по-
зајмишта (лес, лесоидна глина, прашинасти песак 
или неки делувијални материјал), док је изнад њега 
0.20м хумусни материјал. Да би се спречили ерози-
они процеси на косинама депоније, треба одмах по 
завршетку техничке рекултивације извршити затра-
вљивање на следећи начин: након обликовања завр-
шне прекривке, само плитко раширити површински 
слој, засејати одабране врсте зељастих биљака и 
потом засејану површину лаким ваљком поваљати, 
како би се семе везало са честицама земље, што ће 
омогућити ницање и развој. С обзиром на умере-
ни нагиб падина и шкарпи насутог материјала, не 
предвиђа се сетва једногодишњих легуминоза (гра-
харица, лупина), које се чешће користе као зелено 
ђубриво и заоравају у зеленом стању, већ се предла-
же сетва смеше вишегодишњих травних врста које 
такође имају особине трансформације неактивног 
азота из ваздуха у биолошки активан и биљци до-
ступан облик. Позитивни ефекти и задовољавајућа 
покровност земљишта постиже се сетвом следеће 
травне смеше: trifolium pratensis, lotus corniculatus, 
medicago sativa, bromus inermis, dactylis glometata i 
meliotus officinalis. Правилном унакрсном сетвом и 
заливањем у првој години након сетве постиже се 
брзо ницање, а чешћим кошењем бокорење жила и 
добра покровност и на тај начин површински слој 
земљишта ће се везати, што ће спречити евентуалну 
појаву ерозије. На телу бивше депоније предвиђена 

је садња жбунастих и полужбунастих врста, којиће 
се уклопити у околни пејзаж. Између тела депоније 
и ограде предвиђен је активни заштитни појас без 
високог растиња само са травним покривачем из ра-
злога противпожарне заштите. Овај појас је ширине 
мин. 8м.

Ван ограде предвиђен је пасивни заштитни појас 
са лишћарима и четинарима високог стабла у односу 
60:40%. Лишћари се саде према унутрашњој страни 
комплекса, а четинари уз спољну границу комплек-
са. Овакав просторни распоред је постављен зато 
да у случају самозапаљивања на телу депоније не 
дође до опожаривања заштитног појаса, пошто су 
лишћарске врсте теже запаљиве од четинарских. 

II.3.8. Инфраструктурне мреже и објекти

Све инфраструктурне мреже планирају се у ре-
гулационом појасу саобраћајница, са распоредом 
који је дефинисан за сваку инфраструктурну мре-
жу. Промена положаја инфраструктурних мрежа у 
регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава 
у случајевима када је то неопходно због ситуаци-
је на терену, а не сматра се изменом Плана, уз по-
штовање важећих техничких услова о дозвољеним 
растојањима код паралелног полагања и укрштања 
инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити 
реконструкцију и санацију постојећих инфраструк-
турних инсталација истим или већим пречницима 
(капацитетима), у зависности од потреба, али по по-
стојећим трасама.

Планиране мреже и објекти инфраструктуре, 
приказани су на графичком прилогу – карта 4 „Син-
хрон план инфраструктуре”, Р – 1:2500.

II.3.8.1.  Водоводна мрежа
Пожаревачки водовод (ПВ) је функционални 

подсистем Моравско-млавског регионалног систе-
ма за снабдевање водом насеља. Основна конфигу-
рација Пожаревачког водоводног подсистема је већ 
реализована, или је планирана, те даље активности 
– проширење обухвата водоводног система на нова 
насеља и изворишта – концепцијски треба усклађи-
вати са тим плановима.

Водоводна инфраструктура – изворишта, 
магистрални преносни системи и пратећи 

објекти

Са гледишта урбаног планирања, без обзира на 
декомпозицију планова на делове Града, Пожаре-
вачки водовод (ПВ) се мора разматрати као хидрау-
личко-управљачка целина, на чију стабилност ути-
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чу сви објекти: изворишта, магистрални цевоводи, 
резервоари, пумпне и бустер станице, али и зоне 
заштите изворишта које су изван територије која се 
плански разматра. Испад из функције било ког еле-
мента одражава се на цео систем.

Основни проблеми у снабдевању водом града су: 
• флуктуација издашности изворишта, зависно од 
стања нивоа у Морави, • генерално снижење нивоа 
подземне воде у моравском алувиону, • недостатак 
воде, посебно лети, када се потрошња повећа за око 
150 L/s, а када се значајно смањује издашност бу-
нара на изворишту Кључ; • погоршање квалитета 
воде, посебно МДК по параметру нитрата; • недо-
вољан резервоарски простор, због чега се не може 
остварити неопходна хидрауличка стабилност си-
стема, у маловодним и хаваријским ситуацијама.

Процењује се (у дану максималне потрошње) 
да су данашње потребе за водом града Пожаревца 
280÷350 L/s, односно 410÷560 L/s у неким даљим 
временским хоризонтима, условно око 2030.

У зони Града, у тежишту конзумног подручја, ПВ 
се развија у виду прстенасте структуре, са извори-
штима која се налазе на крајевима система и са ма-
гистралним крацима према насељима по ободу.

Укупна запремина свих резервоара у систему 
треба да обезбеди да специфична запремина по ко-
риснику не буде мања од 300 L/корисник. Са гле-
дишта стабилности функционисања ПВ од великог 
значаја су: (а) резервоари Кључ (планирано 2×5.000 
m3), са пумпним станицама према Пожаревцу и пре-
ма правцу Лучица – Пругово, (б) резервоар Тулба 
(планирано 2×2.000 m3) и резервоар Чачалица (500 
m3, KD/KP = 176,50/180,50 mnm).

Обновом мреже Пожаревачки водовод треба да 
губитке сведе на мање од 20% и да специфичну 
потрошњу доведе у границе не веће од око 250 L/
корисник∙дан. Ти услови су реални и остварљиви 
након реконструкција система, али и након уво-
ђења реалне цене воде, и са њима ПВ може да са 
захтеваном високом обезбеђеношћу подмирује по-
требе тог важног водоводног система из наведених 
изворишта. Очекује се да би захтев конзума у дану 
максималне потрошње остајао у границама до око 
560 L/s. Реална цена воде је обавезујући услов, без 
кога се не могу остварити циљни захтеви у домену 
снабдевања насеља водом. Та цена подразумева да 
се њоме покривају сви трошкови просте репродук-
ције, трошкови заштите изворишта, као и око 30% 
од трошкова проширене репродукције, како би се 
покрили трошкови истраживања и пројектовања, 
што је неопходан услов за нормални развој система.

Основна конфигурација система. Конфигу-
рација Пожаревачког водовода (ПВ) сада функци-

онише на следећи начин. (а) Главно извориште је 
‘’Кључ’’, у моравском алувиону у зони сада стаби-
лизованог меандра непосредно узводно од Љуби-
чевског моста (слика 2.1.1). Захвата површину од 
40 ha и састоји се од 14 бушених бунара пречника 
320 mm, укупног рачунског капацитета 300 L/s, уз 
просечну експлоатацију од око 230 L/s. Просечна 
дубина бунара износи 20 m. Дебљина алувиона у 
тој зони износи 18÷20 m, а дебљина шљункова је 
10÷15 m. На изворишту Кључ вода се не третира 
пречишћавањем у ППВ, већ се после хлорисања 
испоручује потрошачима. Бунари су опремљени 
пумпним агрегатима којима се вода потискује ди-
ректно ка потрошачима потисним цевоводом ø600/ø 
500 mm, који представља и потисно - дистрибутив-
ни цевовод који је повезан са резервоаром ”Тулба”, 
који је главни дистрибутивни резервоар за потро-
шаче лоциране у I висинској зони пожаревачког 
система. Овај резервоар у хидрауличком смислу 
представља контрарезервоар, што је врло повољно 
за стабилност водоводног система на подручју прве 
висинске зоне, а има следеће основне карактеристи-
ке: KД/KП = 123,80/128,00 mnm, V =2.000 m3. На 
том месту се мора обезбедити простор за још једну 
резервоарску комору, јер је на том месту неопходан 
капацитет 2×2.000 m3. 

Потисни цевовод ø250 пумпне станице ”Тулба” 
је главни дистрибутивни вод II висинске зоне, са 
низводним условом у резервоару ”Чачалица”, ло-
цираном на истоименом брду. Резервоар Чачалица, 
који у дистрибуцији II висинске зоне има улогу кон-
трарезервоара (истоветно улози Р Тулба у I висин-
ској зони), је следећих основних карактеристика: Р 
Чачалица: КД/КП = 176,50/180,50 mнм, V = 500 m3. 
И на том месту треба предвидети простор за ши-
рење Р Чачалица са још једном комором. У окви-
ру резерворског објекта на Чачалици, смештено је 
хидрофорско постројење ХП Чачалица, за директан 
пласман воде у трећу висинску зону. На тај начин 
та три резервоара – Кључ, Тулба и Чачалица - обез-
беђују хидрауличку стабилност и поуздано функци-
онисање ПВ и омогућавају формирање три висин-
ске зоне, које су условно у опсезима (слика 2.2.1): 
• I висинска зона: до 100 mнм, • II висинска зона: 
100÷150 mнм, • III висинска зона: 150÷200 mнм. 

Дистрибуциона мрежа Пожаревца је начелно 
прстенаста, из које се издвајају гране системе, и 
развијала се упоредо са ширењем града и повећа-
њем броја потрошача. Највећи профили цевовода у 
постојећој мрежи имају вредност од 350÷600 mm, 
а изведени су дуж главних праваца потрошње у си-
стему.
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Потисни цевовод са изворишта ”Кључ”, изведен 
као ø600/ø500, главни је дистрибутивни вод у I ви-
синској зони, са већим бројем прикључених латера-
ла. Потисни цевовод са изворишта Меминац ø400/
ø350 је, хидраулички и геометријски, паралелан уз-
водном делу потиса ø600 са изворишта Кључ. На 
уласку у Пожаревац, у улици Ђуре Ђаковића, оства-
рена је прва веза главних дистрибутивних водова 
градског система. Следеће повезивање је на самој 
раскрсници поменуте улице и улице Косте Абра-
шевића, од које се систем развија ка источним и 
западним деловима града. Наведеним цевоводима, 
који су у делу између два повезивања паралелни, 
транспортује се часовно оптерећење целокупног 
града. Њихово повезивање у прстен, око централног 
градског подручја, предвиђено је цевоводом ø200. 
Осим великог броја директних прикључења на глав-
не дистрибуционе линије, у мрежи Пожаревца су 
изведени и латерални дистрибуциони правци – ка 
Забели (ø 200), ка насељу Ћириковац (ø400/ø300) и 
касарни ”Вељко Дугошевић” (ø150/ø125/ø80). Мада 
је мрежа прве висинске зоне начелно прстенаста, 
поједина новоизграђена насеља су прикључена це-
воводима непримерено мале пропусне моћи, што је 
основни разлог рестрикција у периодима повећане 
потрошње.

У границама обухвата овог плана генералне ре-
гулације „Пожаревац 4” налази се извориште ‘’За-
бела’’ (у власништву казнено-поправне установе), 
капацитета 28 L/s. Поседује аутоматски хлоринатор 
и од кога је изведен потисни цевовод Ø200 mm за 
затворски комплекс. Даљим повезивањем сада изо-
лованих водовода у јединствен систем то извори-
ште имало би значај за хидрауличку стабилизацију 
обједињеног система ПВ.

Правила грађења водоводне мреже и објеката

• Пројекте и реализацију уличне водоводне мреже 
и прикључака објеката на њу радити према тех-
ничким прописима и нормативима утврђеним на 
нивоу комуналних служби Пожаревца. Уколико 
неки технички проблем није посебно дефинисан 
користити доле наведене критеријуме.

• Нове цевоводе по могућности постављати уз сао-
браћајнице, у зеленом појасу и дуж тротоара.

• Дубина укопавања код водоводне мреже мора да 
обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад цеви.

• Најмањи пречник цевовода у јавној водоводној 
мрежи је 80 mm. За уличне цевоводе на којима 
се уграђују противпожарни хидранти најмањи 
пречник цевовода у јавној водоводној мрежи је 
100 mm.

• Дуж јавне водоводне мреже уграђују се против-
пожарни хидранти и то надземни, где год то ло-
кални услови дозвољавају, тамо где не ометају 
саобраћај. Растојање између спољних хидрана-
та зависи од намене, величине и карактеристи-
ка објекта, с тим да се пожар на сваком објекту 
може гасити са најмање два спољна хидранта. 
Дозвољено растојање између два хидранта изно-
си највише 80 m. У насељеним местима, у којима 
се налазе претежно стамбени објекти, растоја-
ње између спољних хидраната износи највише 
150 m. Растојање хидраната од зида објекта из-
носи најмање 5 m, а највише 80 m.

• Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи 
одређује се прорачуном у зависности од висине 
објекта који се штите у непосредном окружењу и 
других услова, али не сме бити нижи од 2,5 бара.

• У зони високих објеката на месту прикључка 
хидрантске мреже на јавну водоводну мрежу по-
ставља се прикључак за ватрогасно возило тако 
да се, осим напајања ватрогасног возила водом, 
вода из возила може потискивати ка објекту који 
се гаси. Ако је јавна мрежа намењена за снабде-
вање водом за пиће, прикључак за ватрогасно во-
зило не сме да се користи за потискивање воде ка 
објекту који се гаси.

• Прикључење планираних комплекса на градски 
водовод потребно је извести преко водомера у 
водомерном окну. Прикључак од уличне цеви 
до водомерног окна пројектовати у правој ли-
нији, односно управно на уличну цев, без ика-
квих хоризонталних и вертикалних прелома. 
Водомер поставити у водомерном окну на 1,5 m 
унутар регулационе линије, односно у посебан 
орман-нишу уколико је водомер у објекту. Водо-
мер поставити на мин. 30 сm од дна шахта. Ди-
мензије водомерног окна за најмањи водомер су 
1x1,2x1,7 m. Димензионисање водомера изврши-
ти на основу хидрауличког прорачуна.

• Водоводни прикључак је цевни спој од улич-
не водоводне мреже до затварача иза водомера. 
Унутрашње водоводне инсталације су интерна 
инсталација водовода од затварача који се нала-
зи у водомерном окну непосредно иза водомера. 
Свака зграда која се налази у улици или граничи 
са улицом у којој је изграђена улична водоводна 
и канализациона мрежа мора да се споји са том 
мрежом у року од 6 месеци.

• Склониште за водомер (шахт) мора да се одр-
жава тако да је увек чисто, суво и приступачно 
и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и 
крађе. О одржавању склоништа за водомер ста-
рају се власници зграде, односно станова, а у 
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стамбеној згради у општинској и државној сво-
јини предузеће коме је поверено одржавање тих 
зграда.

• Забрањено je: (а) Бесправно и самовољно по-
стављање водоводног прикључка од стране не-
овлашћеног лица, без одговарајуће техничке до-
кументације и сагласности ЈП. (б) Повезивање 
унутрашњих водоводних инсталација спојених 
на јавни водовод са водоводним инсталацијама и 
уређајима који добијају воду из индивидуалног 
изворишта. (в) Уграђивање цевних инсталација 
на водоводном прикључку испред водомера. (г) 
Прикључивање унутрашњих водоводних инста-
лација на јавни водовод преко унутрашњих во-
доводних инсталација суседне или друге зграде, 
као и омогућавање таквог прикључења.

• Планирана проширења и изградњу водоводне 
мреже у новим улицама вршити у обезбеђеним 
коридорима у јавним површинама. Са станови-
шта даљег развоја, изградње и одржавања водо-
водне мреже, потребно је изместити постојеће 
трасе водоводне мреже које иду испод приватних 
парцела и објеката у у нове коридоре обезбеђене 
у јавним површинама.

II.3.8.2. Канализациона мрежа
Концепција канализационе инфраструктуре за-

снована је на: принципу стриктне сепарације на 
канализацију за отпадне воде и канализацију за ат-
мосферске воде; потреби за реконструкцијом и про-
ширењем обухвата канализације за отпадне воде 
градског насеља Пожаревац и гравитирајућих на-
сеља; потреби за проширењем кишне канализације. 
Домаћинства која због свог положаја не могу да се 
прикључе на канализационе системе обавезна су да 
проблем отпадних вода реше прописним вододржи-
вим септичким јамама.

Канализација за отпадне воде 

Систем канализациjе за отпадне воде Пожарев-
ца је централизован и све отпадне воде се системом 
колектора сакупљају и доводе до постројења за пре-
чишћавање отпадних вода (ППОВ - у границама 
обухвата плана генералне регулације „Пожаревац 
2”), одакле се испуштају у Брежански канал. Пла-
ном генералне регулације „Пожаревац 2” планирана 
је реконструкција постројења ППОВ које у постоје-
ћем стању није у функцији, односно све отпадне и 
атмосферске воде се без пречишћавања, путем Бре-
жанског канала упуштају у Велику Мораву. 

Постоје три главна фекална колектора којима се 
транспортује употребљена отпадна вода до град-

ског постројења за пречишћавање отпадних вода 
града Пожаревца: • стари градски колектор 105/70 
cm, • јужни колектор пречника Ø600 mm (у граница-
ма ПГР „Пожаревац 2” и „Пожаревац 5”), • западни 
колектор пречника Ø800 mm.

Постојећа канализациона мрежа се састоји од 
цевовода пречника Ø200, Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, 
Ø500, Ø600/Ø900, Ø700/Ø1050 и Ø800. Дужина по-
стојеће мреже фекалне канализације је око 28 km. 
Постојећу канализациону мрежу и део планиран за 
развој до 2025. чине следећи колектори:
• Колектор 1: Ул.Боже Димитријевића, Ø300 → 

код ул. Вука Караџића прелази у Ø500 → кроз 
ту улицу и преко Пионирског трга → ул.Вељка 
Влаховића → све до ул.Партизанске, где се улива 
у колектор 4;

• Колектор 2: од угла ул. Тршћанске и Изворске 
Ø400 → до ул. Његошеве где скреће према ул. 
Даворијанке Пауновић, и даље ул.Таковском, где 
на углу са ул. Дунавском прелази у Ø500 → ул. 
Немањином до улива у колектор 4;

• Колектор 3: Ø350 полази од угла ул. Јована Шер-
бановића и Моше Пијаде → наставља до угла са 
ул. Југ Богдановом где прелази у Ø400 и даље ул. 
Лоле Рибара до улива у колектор 4, тј. до ул. Пар-
тизанске;

• Колектор 4: Ø400 полази од ЦС1 (у близини оп-
ште болнице код ул. Војводе Добрњца) → скреће 
према гробљу и иде до ул. Охридске одакле се 
веже са ул. Партизанском, на углу са ул. Вељка 
Влаховића прелази у јајасти профил Ø600/900 
крећући се даље све до ЦС3 у близини ул. Илије 
Гојковића;

• Колектор 5: Ø300 mm полази од угла ул. Зе-
ленгорске и Шумадијске → ул. Београдском до 
угла са ул. Далматинском где прелази у Ø400 → 
ул.Ђурђа Бранковића где се у пресеку са ул. Лоле 
Рибара улива у колектор 3;

• Из ЦС 3 полази колектор јајастог профила 
Ø700/1050 до улива у ППОВ тј.до ЦС 4 (у грани-
цама ПГР „Пожаревац 2”);

• У ЦС 5 (у границама ПГР „Пожаревац 4”) ули-
вају се: • цевовод Ø500, који полази из ул. Раде 
Слободе и даље ул.Змај Јована, • колектор Ø400 
који пролази ул.Змај Јована, са друге стране, и

• Из ЦС 5 излази колектор Ø800 који се у ул.Вла-
димира Карића и даље поред хиподрома усмера-
ва на постројење ЦС4.
У постојећем канализационом систему града По-

жаревца постоји 8 главних црпних станица (ЦС). 
Локације за постојеће и планиране нове ЦС имају 
приоритет са становишта заузећа простора непо-
средно на локацији и у непосредном окружењу, тако 
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да се другим садржајима не сме ометати њихово 
одржавање, ремон и замена опреме.

Часовно протицајно оптерећење канализације 
мења зависно од врсте корисника: највеће је у насе-
љима са породичним кућама (опсег од 0,5÷2 у одно-
су на просечне вредности), у већим зградама је оп-
сег мањи (0,65÷1,5), а још је мања у малој привреди 
и привреди (0,75÷1,35).

Генералним пројектом предвиђена је стратегија 
даљег развоја канализације. Са гледишта урбаног 
планирања битне су следеће чињенице: • у целости 
се задржава постојећа конфигурација канализацио-
ног система, са свим наведеним колекторским прав-
цима, • колектори се воде коридорима који су у габа-
риту улица, па нема посебних заузећа простора; • на 
неким потезима јавиће се потреба замене колектора 
већим пречником, што не ствара додатне простор-
не захтеве, јер се све задржава у простру постоје-
ћег уличног коридора; • ширење мреже на ободне 
делове града обавља се по правилу цевима Ø250, 
ређе Ø300, а то ширење мреже је посебно актуално 
у МЗ Бурјан, Сопот, Горња Мала, Чачалица и Васа 
Пелагић. • у горњем делу Сопота планира се кана-
лизациона мрежа Ø250 до ЦС7, а од ЦС 7 до ЦС6 
Ø400 до угла ул. Приштинске и ул. Охридске и даље 
Ø500 ул. Охридском до ЦС6, • у МЗ Горња Мала 
планира се ширење мреже цевима Ø250, • због при-
кључења села Лучица, Пољана и Пругово на систем 
Града Пожаревца цевоводом Ø400 цев која полази 
од угла ул.27.марта и ул.Алексе Ненадовића заме-
нити са Ø500, а колектор од ул. Старине Новака до 
ул. Николе Симића са цеви пречника Ø600; • у МЗ 
Чачалица ширење мреже повезивањем на постојећи 
систем цевима Ø250, у МЗ Васа Пелагић прикљу-
чење преосталог дела насеља на постојећу канали-
зациону мрежу - на Јужни колектор, на коме је због 
спречавања загушења и изливања део након излаза 
из ЦС2 повећан са Ø500 на Ø600; • у МЗ Парк ши-
рење мреже са Ø250, а колектор у ул. Моше Пијаде 
пречника Ø350 због спречавања изливања прелази 
у Ø500, • у МЗ Булевар који има колекторе због ши-
рења насеља ка истоку Ø300, Ø400, Ø500 ширење 
мреже са Ø250, уз могућност повећања пречника 
неких цеви.

У границама ПГР „Пожаревац 4” планира се ЦС 
бр. 8 која ће се налазити на углу Змај Јовине и Ду-
навске улице и која ће омогућити прикључење кана-
лизације из свих улица са дубинама које не прелазе 
4 m, сем на делу у близини саме ЦС 8. Од ЦС 8 до 
ЦС 5 планиран је колектор Ø400, који воде са слив-
ног подручја ЦС 8 доводи до ЦС 5 и даље Западним 
колектором према постројењу. Такође су, да би се на 
градски канализациони систем прикључиле и МЗ 

„Радна Мала” и МЗ „Сопот”, изведене још две црп-
не станице, ЦС 6 и ЦС 7. ЦС 6 се налази у близини 
Скадарске улице и њено сливно подручје се налази 
на северном делу МЗ „Радна мала”. Препумпане от-
падне воде се колектором Ø600 транспортују до ЦС 
5 и даље Западним колектором Ø800 до ЦС 4, одно-
сно постројења за пречишћавање. ЦС 7 се налази 
на северном делу територије МЗ „Сопот”, односно 
најсевернијег дела града Пожаревца. Отпадне воде 
са тог подручја, такође гравитирају ка Западном ко-
лектору, тј. ка ЦС 5.

Са становишта даљег развоја, изградње и одржа-
вања мреже фекалне канализације потребно је из-
местити трасе постојеће фекалне канализације које 
иду испод приватних парцела и објеката у у нове 
коридоре обезбеђене у јавним површинама.

Критеријуми за реализацију канализације за 
отпадне воде

За даљи развој канализације за отпадне воде ко-
ристе се следећи пројектни и извођачки критерију-
ми и услови који су усвојени у Генераном пројекту:
• минимални пречници колектора су Ø250;
• максимални и минимални нагиби канализацио-

них цеви условљени су брзином течења, како би 
се обезбедила транспортна способност за пронос 
каналског садржаја без исталожавања; најмања 
брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при 
дубини пуњења канала од 2 до 3 cm или 0,65 m/s 
када је канал пун до врха, јер су те брзине до-
вољне за одржавање чврстих честица у суспен-
зији; уколико се ове вредности не могу пости-
ћи, морају се спроводити одговарајуће техничке 
мере (чешће испирање, идр.); максимална брзина 
струјања је усвојена да износи 6 m/s када је канал 
испуњен до врха; најмањи и највећи нагиби кана-
ла зависе од пречника канала и износе, према ГП 
(прва цифра најмањи нагиб, друга највећи, у ‰): 
Ø250: 4/164, Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91;

• испуњеност колектора: уобичајено је да је у нор-
малним околностима испуњеност колектора при 
меродавним рачунским протицајима 50÷70%, 
али варира зависно од места у мрежи (колектори 
Ø250 су мање испуњени у узводним деловима);

• минимална дубине укопавања колектора за от-
падне воде: најмања дубина је условљена могућ-
ностима гравитационог прикључивања кућних 
инсталација на улични цевовод и износи 2 m до 
темена цеви;

• забрањује се прикључивање на кишну канализа-
цију олука и одвода кишних вода из дворишта; и

• стриктно се морају поштовати услови о МДК 
ефлуената у отпадним водама које се упуштају у 
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канализацију за отпадне воде, јер је то предуслов 
за стабилан и ефективан рад планираног ППОВ.

Правила грађења канализације 
 за отпадне воде

• Пројекте и реализацију уличне мреже канали-
зације за отпадне воде и њених прикључака до 
објеката радити према техничким прописима и 
нормативима надлежне комуналне организаци-
је. Уколико неки пројектни и извођачки проблем 
није довољно јасно дефинисан комуналним про-
писима и нормативима, користити оквирне кри-
теријуме који се наводе у наставку.

• Минимални пречници колектора су Ø250.
• Максимални и минимални нагиби канализацио-

них цеви условљени су брзином течења, како би 
се обезбедила транспортна способност за пронос 
каналског садржаја без исталожавања. Најмања 
брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при 
дубини пуњења канала од 2 до 3 cm или 0,65 m/s 
када је канал пун до врха, јер су те брзине довољ-
не за одржавање чврстих честица у суспензији. 
Уколико се ове вредности не могу постићи, мо-
рају се спроводити одговарајуће техничке мере 
(чешће испирање колектора, и др.). Максимална 
брзина струјања оквирно се усваја да износи 6 
m/s када је канал испуњен до врха.

• Најмањи и највећи нагиби канала зависе од преч-
ника канала и износе, према ГП (прва цифра нај-
мањи нагиб, друга највећи, у ‰): Ø250: 4/164, 
Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91.

• Испуњеност колектора: уобичајено је да је у нор-
малним околностима испуњеност колектора при 
меродавним рачунским протицајима 50÷70%, 
али варира зависно од места у мрежи (колектори 
Ø250 су мање испуњени у узводним деловима).

• Минимална дубине укопавања колектора за от-
падне воде: најмања дубина је условљена могућ-
ностима гравитационог прикључивања кућних 
инсталација на улични цевовод и износи 2 m до 
темена цеви.

• Строго се забрањује прикључивање на канализа-
цију за отпадне воде олука и одвода кишних вода 
из дворишта.

• Стриктно се морају поштовати услови о МДК 
(максимално дозвољеној концентрацији) ефлуе-
ната у отпадним водама које се упуштају у кана-
лизацију за отпадне воде, јер је то предуслов за 
стабилан и ефективан рад планираног ППОВ. То 
важи не само на привредне субјекте у посебним 
објектима, већ и за породичне послове, у кућној 
радиности, који у низу случајева могу да испу-

штају у канализацију опасне токсичне материје, 
које могу да избаце из фунцкије ППОВ.

• Забрањено je: (а) Бесправно и самовољно по-
стављање канализационих прикључка од стране 
неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке 
документације и сагласности ЈП. (б) Повезивање 
унутрашњих канализационих инсталација једног 
објекта на одводе према кишној канализацији. 
(в) Прикључивање унутрашњих канализационих 
инсталација на канализациону мрежу посредно, 
преко унутрашњих канализационих инсталација 
суседне или друге зграде, као и омогућавање та-
квог прикључења.

• Свака зграда која се налази у улици или граничи 
са улицом у којој је изграђена улична водоводна 
и канализациона мрежа мора да се споји са том 
мрежом у року од 6 месеци. Зграде које се при-
кључују на водовод у обавези су да се одмах по-
вежу и са канализацијом, уколико је реализована 
колекторска мрежа која то омогућава. Након тога 
се забрањује даље коришћење ранијих објеката 
(септичких јама и дворишних санитарија).

• Уколико неки објекат који има водовод одбија да 
се прикључи на канализацију, а за то постоје нор-
мални услови, ЈКП је у обавези да му искључи 
испоруку воде, јер се угрожава санитација окру-
жења.

Канализација за атмосферске воде

Стање и правци развоја

У погледу обухвата Града развој канализација 
за атмосферске воде заостаје за развојем канали-
зације за отпадне воде. Кишном канализацијом је 
покривено шире градске језгро. Главни реципијент 
за сакупљање свих атмосферских вода је Брежан-
ски канал, и у њега се воде из кишне канализације 
уводе без икаквог претходног предтретмана ефлу-
ената који се спирају за саобраћајних површина 
(исталожавања, сепаратор масти и уља). Ради се о 
изразито загађујућим ефлуентима, што је узрочник 
великог загађења канала. Други велики проблем је и 
чињеница да се на низу места у кишну канализацију 
уводе отпадне воде из појединих сервисних и прои-
зводних објеката (аутоперионице, испирање платоа 
око бензинских станица, итд.), што је вид додатног 
загађења опасним полутантима (детерџенти, тешки 
метали, нафтни деривати).
У ужем језгру града постоје три подсистема 
одвођења кишне воде. Већи део мреже има испуст у 
Брежански канал на западу, у близини Партизанске 
улице, други, јужни подсистем се излива у 
Брежански канал код хиподрома а трећи је излив у 
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Северни канал. Брежански канал је у узводном делу 
обложен, димензија 2x2 m. Један део канала, укупне 
дужине oд ~ 300m је зацевљен и то између два 
отворена дела, тј на делу где се налази хиподром.

Математичким моделом је проверавано функ-
ционисање канализације за меродавне падавине 
које се обично користе у канализацијама у број-
ним градовима за кише трајања 20 мин и просеч-
ног интензитета од 125 L/s∙ha. Према резултатима 
испитивања модела који је анализиран за различита 
трајања кише највећа изливања се јављају при киши 
трајања t = 20 min. Највећа изливања се јављају на 
колектору пречника Ø350 у ул. Југ Богдановој и на 
колектору Ø500 у ул. Војске Србије. На основу мо-
дела се може се закључити да су колектори у већем 
делу града потпуно испуњени и да се на бројним 
ревизионим окнима јавља изливање за наведену ра-
чунску кишу. Најугроженије су улице: Иве Лоле Ри-
бара (Ø1000/ Ø180/114), где се и налази главни ки-
шни колектор, део улице Моше Пијаде (Ø1000), Југ 
Богданова (Ø350), Косовска (Ø400), Чеде Васовића 
(Ø300), Војске Србије (Ø500). Велика изловања су и 
у следећим улицама: ул. Моше Пијаде (Ø1000) код 
улива из ул. Табачка Чаршија (Ø500) и Шумадијске 
(Ø600).

Постојећа мрежа за кишне воде у граду не задо-
вољава пројектне критеријуме у погледу капацитета 
и санитације. Због тога су предвиђене доградње но-
вих колектора, повећавање пресека на неким деони-
цама која су се показала као „уска грла” система, уз 
задржавање основне концепције одводње која већ 
постоји, са Брежанским каналом као главним реци-
пијентом. Неки од важнијих реконструкција пред-
виђених Генералним пројектом (означавање колек-
тора према ГП кишне канализације).

На Варошком брду се планира колекторски си-
стем кишне канализације. Део слива Варошког 
брда се прихвата и води колектором, поред пруге - 
Источни ободни колектор 2, а део слива се одводи 
другим колектором (Источни ободни колектор 1) до 
колектора у ул. Боже Димитријевића и даље до ре-
тензије „Звезда”. Планирана површина зе ретензију 
је око 1200 m2.

Источни ободни колектор 1 прима атмосферске 
воде са слива испод ул. Хајдук Вељкове према ре-
тензији „Бара”. Површина зе ретензију „Бара” је 
око 6000 m2. Источни ободни колектор 2 прима ат-
мосферске воде са слива који прикупља Источни 
колектор Б (у ул. Хајдук Вељкова) као и из колек-
тора Источни крак 5. Део низводно од постојеће ре-
тензије „Бара” сакупља део воде која се прелије из 
поменуте ретензије као и воду која је прикупљена 

Источним колектором 2 и део даље низводно пре-
ко Ул Немање Томића, Пионирског трга, Ул Вељка 
Влаховића до улива у ретензију „Звезда”.

Колектор „а” до ретензије „Чачалица” (ул. Фили-
па Вишњића и Ђуре Даничића до ретензије „Чача-
лица”) и Колектор „б” до ретензије „Чачалица” (ул. 
Шеста до ретензије „Чачалица”) иду до новопро-
јектоване ретензије „Чачалица”, а из ње вода даље 
прелива у Источни крак 3, па у Источни колектор 
„а” до колектора Кнез Милошев Венац. Захтевана 
површина зе ретензију „Чачалица” је око 4600 m2.

Источни колектор „Б” води правцем ул. Хајдук 
Вељкова, па у Источни ободни колектор 1 до колек-
тора Кнез Милошев Венац и даље у Брежански ка-
нал.

Северни колектор „б” – у ул. Милоша Поцерца 
и Илије Бирчанина до улива излива у новопројек-
товану ретензију „Сопот”. Северни колектор „1” у 
до излива у новопројектовану ретензију „Касарна”. 
Потребна површина зе ретензију „Касарна” је око 
700 m2. Северни колектор „2” – ул. Узун Мирковом 
до угла ул. Приштинске и Охридске, потом ул. При-
штинском, ул. Раде Слободе, где се излива у ново-
пројектовану ретензију „Звезда”. Северни колектор 
„3” - од ул. Змај Јовине и Забелске, ул. Дрварском 
и Моравском и даље трасом поред Хиподрома до 
Улива у Брежански канал – Излив 3.

У ул. Забелској пројектован је канал трапезног 
облика са нагибом око 0,05% (са обе стране улице) 
са изливом у новопројектовану ретензију „Забела” 
(на око 1200m од почетка канала) поред Забелског 
пута. Планирана површина зе ретензију „Забела” је 
око 2000 m2. При крају ул. Забелске је други крак 
канала који иде до угла са ул. Раде Слободе и Вељка 
Влаховића где је излив у новопројектовану ретензи-
ју „Звезда”. Захтевана површина за ретензију је око 
1200m2. У ул. Ратарској је предвиђен канал трапе-
зног облика са нагибом од 0,05% и дубином око 1m 
који се улива у Северни Колектор 3 у ул. Дрварској.

Реконструкција колектора Ø500 у ул. Војске Ср-
бије. Задржава се пречник колектра, (а уводе нове 
коте ревизионих окана) с тим да се један део од ул. 
Милоша Обилића према северу део је Северног 
колектора „1” води до новопројектоване ретензије 
„Касарна”, а други јужно до улива у новопројекто-
вани колектор у ул. Боже Димитријевића.

Критеријуми за реализацију канализације 
 за кишне воде

Избор рачунске кише и отицаја за димензинони-
сање канализације. Генералним пројектом је усвоје-
но, и то се може прихватити, јер се тај критеријум 
често користи за димензионисање канализације, да 
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је меродавни повратни период релевантних величи-
на (кише и максималних протока и запремина) од 2 
године (вероватноћа 50%).

Минимални пречници у канализацији: минимални 
пречник цеви кишне канализације од 300 mm (кру-
жни профил).

Максимални и минимални падови канализацио-
них цеви (брзине у цевима). Најмањи и највећи до-
пуштени нагиб дна канала прописани су у односу на 
брзине струјања каналског садржаја. Брзина течења 
воде у каналу не треба да буде мања од 0,4 m/s при 
дубини пуњења канала од 2 до 3 cm, односно, 0,8 
m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине омо-
гућавају одржавање чврстих честица у суспензији. 
Уколико се ове вредности не могу постићи неопход-
но је предузети одговарајуће техничке мере (чешће 
испирање, и др.). Максимална брзина струјања од 6 
m/s када је канал испуњен до врха. Максимални и 
минимални дозвољени нагиби дна зависе од преч-
ника колекторске цеви. Генералним пројектоме је 
дефинисано да се зависно од пречника усвајају ми-
нимални и максимални падови okvrno у опсезима 
(прва цифра најмањи, друга највећи допуштен пад 
(у ‰): за цевоводе ø300: 3,4/19; ø500: 1,8/97; ø800: 
1,0/52; ø1000: 0,7/38; ø1100: 0,6/34; ø1300: 0,5/27.

Ревизиона окна: Ревизиона окна се морају пред-
видети на свим местима промене правца цеви, про-
мене пречника цеви, промене нагиба дна, укрштања 
цеви.

Пуњење цеви/колектора: При мердавном про-
току колектори могу да буду ислуњени у целости 
(100%).

Минималне и максималне дубине укопавања. Ми-
нималне дубине укопавања кишних колектора се 
прописују као заштита од смрзавања, и тада је не 
мања од 0,8 m од темена цеви (ако је колекторске 
цев изван саобраћајне површине, односно о опсегу 
1,0 ÷1,5 m уколико је на коловозу, зависно од плани-
раног осовинског оптерећења. Максимална дубина 
укопавања зависи од топографских, геолошких и 
хидрогеолошких услова, као и технологије извође-
ња, али не колеторски ров би требало да буде већи 
од око 6 m. Имајући то у виду дефинисане су сле-
деће границе укопавања: најмања: 0,8 m до темена 
цеви, максимална: 6 m до дна рова. Ниво подземних 
вода на неким деловима Града је оквирно око 5 m, 
па дубину укопавања одабрати да цевово буде изнад 
опсега подземних вода.

Спајање канала. Подручје Града највећим делом 
лоцирано на равном терену са веома малим нагиби-
ма, дозвољава се спајање канала у окнима тако да се 
поклапају коте дна канала, мада то није најповољ-
нија шема спајања.

Правила грађења канализације за кишне воде

• Пројекте уличне мреже канализације за атмо-
сферске воде и прикључака објеката до те мреже 
радити према техничким прописима и нормати-
вима надлежне комуналне организације. Уколико 
неки пројектни и извођачки проблем није довољ-
но јасно дефинисан комуналним нормативима и 
прописима, користити критеријуме који се наво-
де у наставку.

• Избор рачунске кише и отицаја за димензино-
нисање канализације усвојити на начин како је 
то усвојено у Генералном пројекту кишне ка-
нализације. Тај критеријум се често користи за 
димензионисање канализације, да је меродавни 
повратни период релевантних величина (кише и 
максималних протока и запремина) од 2 године 
(вероватноћа 50%).

• Минимални пречници у канализацији: минимал-
ни пречник цеви кишне канализације од 300 mm 
(кружни профил).

• Максимални и минимални падови канализацио-
них цеви (брзине у цевима). Најмањи и највећи 
допуштени нагиб дна канала прописани су у од-
носу на брзине струјања каналског садржаја. Бр-
зина течења воде у каналу не треба да буде мања 
од 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 
cm, односно, 0,8 m/s када је канал пун до врха, 
јер су те брзине омогућавају одржавање чврстих 
честица у суспензији. Уколико се ове вредности 
не могу постићи неопходно је предузети одгова-
рајуће техничке мере (чешће испирање, и др.). 
Максимална брзина струјања од 6 m/s када је ка-
нал испуњен до врха. Максимални и минимални 
дозвољени нагиби дна зависе од пречника колек-
торске цеви. Генералним пројектоме је дефиниса-
но да се зависно од пречника усвајају минимални 
и максимални падови оквирно у опсезима (прва 
цифра најмањи, друга највећи допуштен пад (у 
‰): за цевоводе ø300: 3,4/19; ø500: 1,8/97; ø800: 
1,0/52; ø1000: 0,7/38; ø1100: 0,6/34; ø1300: 0,5/27. 
Уколико то топографски услови захтевају може 
се критеријум изменити, уз посебан хидраулички 
прорачун тог дела мреже.

• Ревизиона окна: Ревизиона окна се морају пред-
видети на свим местима промене правца цеви, 
промене пречника цеви, промене нагиба дна, 
укрштања цеви.

• Пуњење цеви/колектора: При мердавном прото-
ку колектори могу да буду ислуњени у целости 
(100%).

• Минималне и максималне дубине укопавања. 
Минималне дубине укопавања кишних колекто-
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ра се прописују као заштита од смрзавања, и тада 
је не мања од 0,8 m од темена цеви (ако је колек-
торске цев изван саобраћајне површине, односно 
у опсегу 1,0÷1,5 m уколико је на коловозу, зави-
сно од планираног осовинског оптерећења. Мак-
симална дубина укопавања зависи од топограф-
ских, геолошких и хидрогеолошких услова, као 
и технологије извођења, али колекторски ров не 
би требало да буде дубљи од око 6 m. Имајући то 
у виду дефинисане су следеће границе укопава-
ња: најмања: 0,8 m до темена цеви, максимална: 
6 m до дна рова. Ниво подземних вода на неким 
деловима Града је оквирно око 5 m, па дубину 
укопавања одабрати тако да цевовод буде изнад 
опсега подземних вода.

• Спајање канала. Подручје Града највећим делом 
лоцирано на равном терену са веома малим наги-
бима, дозвољава се спајање канала у окнима тако 
да се поклапају коте дна канала, мада то није нај-
повољнија шема спајања.

• Тамо где међусобни положај колектора кишне 
канализације и канализације за отпадне воде то 
омогућава дозвољено је да се канализација за ки-
шне воде само делимично, везом ограниченог ка-
пацитета, повеже са колектором за отпадне воде, 
али само на тај начин да се само мали део кишних 
вода, оних које испирају коловоз (или које наста-
ју прањем улица), прелива у колектор за отпадне 
воде. Смисао те мере је да се најзапрљаније воде 
са улица и саобраћајница, оне које настају на уз-
лазној грани хидрограма отицаја, уведу у кана-
лизацију за отпадне воде и усмере према ППОВ, 
како би се смањило загађење које изазива кишна 
канализација изливањем у Бражански канал.

• И канал Пожаревац – Брежане је објекат који 
мора да има потпуну просторну заштиту, јер је 
то једини реципијент за одвођење отпадних и ат-
мосферских вода са подручју Пожаревца. Укуп-
на дужина канала износи 9924 m. Стационажа 
км 0+000 је на месту улива у Велику Мораву 
код с. Брежана, а км 9+924 у урбаном подручју 
Пожаревца код спортског центра. Задржава се 
његова реконструкција у граду, са бетонираном 
кинетом минор корита канала димензија 200x100 
cm ради заштите подземља од инфилтрације за-
гађујућих супстанци, док је евакуација великих 
вода предвиђена је у необложеном мајор кориту, 
које је димензионисано на максимални протицај 
од 17 m3/s. Задржава се и по потреби коригује у 
приближно истим габаритима и на истом месту 
кинатирани део канала, све до улива у В. Мораву. 
На делу кроз СЦ Пожаревац на стационажи од 
км 9+595 – км 9+807 канал је изграђен као за-

творени бетонски канал квадратног попречног 
пресека димензија 200x200 cm и такво решење се 
задржава и даље. Приоритет има потпуно уредно 
одржавање канала и читавог коридора дуж њего-
вог тока.

II.3.8. Електроенергетска мрежа

Подручје Плана генералне регулације „Пожаре-
вац 4” је покривено изграђеном електромрежом која 
се развијала у складу са досадашњим планским до-
кументима. 

Кроз подручје плана генералне регулације „По-
жаревац 4” пролази део трасе далековода 110 kV 
бр. 102АБ/2 ТС Пожаревац - ТС Петровац (на зајед-
ничким стубовима), који је у власништву ЈП „Елек-
тромрежа Србије”. Према Плану развоја преносног 
система за период од 2016- 2025. године, израђеном 
од стране ЈП „Електромрежа Србије” планирана је 
изградња новог 400 kV далековода ТС Јагодина - РП 
Пожаревац.

На подручју плана генералне регулације „Пожа-
ревац 4” налази се ТС 35/10 kV „Север” („Пожаре-
вац 1”). Такође, План генералне регулације „Пожа-
ревац 4” обухвата 18 трафостаница 10/0,4 kV које се 
напајају највећим делом из ТС 35/10 kV „Север”, а 
мањи број из ТС 35/10 kV „Центар” и ТС 35/10 kV 
„Братинац” и планирана TС 35/10kV „Звезда”.

Тачан сталан број трафостаница 10/0,4 kV које се 
напајају из горе поменутих трафостаница 35/10 kV 
није могуће одредити по зонама плана, због могућ-
ности вишестраног напајања, јер све зависи од тре-
нутног уклопног стања.

У зависности од добијених техничких услова за 
прикључење нових потрошача на дистрибутивну 
мрежу планирати изградњу нових трафостаница 
10/0,4 kV са прикључним 10 kV водовима и изград-
њу нисконапонске мреже 0,4 kV.

Nа напонском нивоу 0,4 kV предвиђена је ре-
конструкција постојеће нисконапонске мреже, која 
подразумева замену дрвених стубова армирано-бе-
тонским, као и проводника од AlČe ужета самоно-
сивим кабловским снопом.

Графичком документацијом у прилогу, на посма-
траном подручју Плана генералне регулације дато 
је постојеће стање и планирана градња дистрибу-
тивне електроенергетске мреже и објеката.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафо-
станице градити на основу главних пројеката у 
складу са вежећим законским прописима.
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Општи услови уређења и изградње 
електромреже и објеката

Правила за 400 kV и 110 kV

С обзиром на планирану изградњу, морају се по-
штовати следећи услови који су прописују: 
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/14);
• - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);

• - Правилник о техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист 
СФРЈ” бр. 65/88, „Сл. лист СРЈ” бр.18 /92);

• Правилник о техничким нормативима за елек-
троенергетска постројења називног напона из-
над 1000 V („Сл. лист СФРЈ” бр. 4/74);

• Правилник о техничким нормативима за уземље-
ња електроенергетских постројења називног на-
пона изнад 1000 V („Сл. лист СРЈ” бр. 61/95);

• Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. 
гласник РС” бр. 36/09) са припадајућим правил-
ницима, посебно: Правилник о границама нејо-
низујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 104/09) 
и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, 
бр. 104/09);

• SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите 
подземних металних цевовода од утицаја елек-
троенергетских постројења („Сл. лист СФРЈ” бр. 
68/86);

• SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских по-
стројења Заштита од опасности;

• SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих 
постројења од утицаја електроенергетских по-
стројења - Заштита од сметњи (Сл. лист СФРЈ 
број 68/86).

• У случају градње испод или у близини далеко-
вода, потребна је сагласност ЈП „Електромрежа 
Србије”, при чему важе следећи услови:

• инвеститор планираних објеката треба да при-
ложи на сагласност елаборат, у коме је дат тачан 
однос далековода и објеката чија је изградња 
планирана, уз задовољење горе поменутих про-
писа и закона, а који може израдити пројектна 
организација овлашћена за те послове. Трошко-
ви израде Елабората падају у целости на терет 
Инвеститора планираних објеката.

• Приликом израде Елабората прорачуне сигурно-
сних висина и удаљености (за надземне објекте) 

урадити за температуру проводника од +80°С, 
у складу са техничким упутством ЈП ЕМС ТУ-
ДВ-04. За израду Елабората користити податке 
из пројектне документације далековода које ЈП 
„Електромрежа” на захтев доставља и податке 
добијене на терену геодетским снимањем који 
се обављају о трошку Инвеститора планираних 
објеката. 

• Елаборат је потребно доставити у минимално 
три примерка (два примерка остају у трајном 
власништву ЈП „Електромрежа Србије”), као и у 
дигиталној форми. 

• У Елаборату приказати евентуалне радове који 
су потребни да би се међусобни однос објеката 
ускладио са прописима.

Претходно наведени услови важе приликом из-
раде:
• Елабората о могућностима градње планира-

них објеката у заштитном појасу далековода. 
Заштитни појас далековода износи 25 m са обе 
стране далековода напонског нивоа 110 kV од 
крајњег фазног проводника. Напомена: У случају 
да се планира постављање стубова јавне расвете 
у заштитном појасу далековода, потребно је исте 
уважити при изради Елабората.

• Елабората утицаја далековода на потенционал-
но планиране објекте од електропроводног ма-
теријала. Овај утицај за цевоводе, у зависности 
од насељености подручја, потребно је анализира-
ти на максималној удаљености до 1000 m од осе 
далековода.

• Елабората утицаја далековода на телекому-
никационе водове. Овај утицај, у зависности од 
специфичне отпорности тла и насељености по-
дручја, потребно је анализирати на максималној 
удаљености до 3000 m од осе далековода у случа-
ју градње телекомуникационих водова.

• У случају да се из Елабората утврди колизија 
далековода и планираних објеката са пратећом 
инфраструктуром и уколико се утврди јавни 
(општи) интерес планираног објекта и достави 
налог мера за измештање (реконструкцију или 
адаптацију) од стране надлежних органа, потреб-
но је да се:

• приступи склапању Уговора о пословно-технич-
кој сарадњи ради регулисања међусобних права 
и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије” и 
свих релевантних правних субјеката у реализа-
цији пројекта адаптације или реконструкције да-
лековода, у складу са Законом о енергетици („Сл. 
гласник РС”, бр. 145/14) и осталом важећом ре-
гулативом;
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• о трошку Инвеститора планираних објеката, а на 
бази пројектих задатака усвојених на Стручном 
панелу ЈП „Електромрежа Србије”, уради тех-
ничка документација за адаптацију или рекон-
струкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије” 
на сагласност;

• о трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуална адаптација или реконструкција да-
лековода (односно отклањање свих колизија 
констатованих Елаборатом) изврши пре почетка 
било каквих радова на планираним објектима у 
непосредној близини далековода;

• пре почетка било каквих радова у близини дале-
ковода о томе обавесте представници ЈП „Елек-
тромрежа Србије”.

Препорука је да се објекти планирају ван заштит-
ног појаса далековода како би се избегла израда Ела-
бората о могућностима градње планираних објеката 
у заштитном појасу далековода и евентуална адап-
тација или реконструкција далековода. Такође, пре-
порука је и да минимално растојање планираних 
објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од 
било ког дела стуба далековода буде 12 м, што не 
искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:
• приликом извођења радова као и касније прили-

ком експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 
5 m у односу на проводнике далековода напон-
ског нивоа 110 kV;

• испод и у близини далековода не садити високо 
дрвеће које се својим растом може приближити 
на мање од 5 m у односу на проводнике далеко-
вода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада 
дрвета;

• забрањено је коришћење прскалица и воде у мла-
зу за заливање уколико постоји могућност да се 
млаз воде приближи на мање од 5 m од проводни-
ка далековода напонског нивоа 110 kV;

• забрањено је складиштење лако запаљивог мате-
ријала у заштитном појасу далековода;

• нисконапонске, телефонске прикључке, при-
кључке на кабловску телевизију и друге при-
кључке извести подземно у случају укрштања са 
далеководом;

• све металне инсталације (електро-инсталације, 
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и 
сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочи-
то водити рачуна о изједначењу потенцијала;

• приликом извођења било каквих грађевинских 
радова, нивелације терена, земљаних радова и 

ископа у близини далековода, ни на који начин 
се не сме угрозити статичка стабилност стубова 
далековода. Терен испод далековода се не сме на-
сипати.
Потребно је да у текстуалном делу предметног 

плана буде наведено да је уобичајена пракса да се 
у постојећим коридорима далековода и постојећим 
трансформаторским станицама (разводним по-
стројењима) могу изводити санације, адаптације и 
реконструкције, ако то у будућности због потреба 
интервенција и ревитализација електроенергетског 
система буде неопходно.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафо-
станице градити на основу главних пројеката у 
складу са вежећим законским прописима.

За објекте трафостаница и преносне мреже који 
представљају изворе нејонизујућег зрачења ниско-
фрекветног електромагнетног поља од посебног 
интереса, као и изворе високофреквентног електро-
магнетног поља обезбедити поштовање основних 
ограничења изложености становништва, електрич-
ним, магнетским и електромахнетским пољима, 
дефинисане важећим прописима и стандардима. За 
потребе издавања грађевинске дозволе за извођење 
радова на постојећој трафостаници 35/10 kV „Се-
вер”, обавезна је израда студије о процени утицаја.

Правила за трафостанице 10/0,4 kV су:

• трафостанице изван централне градске зоне, у 
зонама становања ниске спратности градити као 
слободностојеће, оријентационих димензија 4,3 · 
2,6 m и пројектовати тако да се визуелно уклопе 
у амбијент; слободностојеће трафостанице сна-
ге до 1.000 kVA, оријентационих димензија 2,8 · 
1,8 m (h=1,6 m) градити по правилу као полууко-
пане, односно, „шкарпиране” са три стране; уда-
љеност енергетског трансформатора од суседних 
објеката становања мора износити најмање 3 m;

• трафостанице у ужој и широј централној град-
ској зони пројектовати у оквиру објеката;

• ако се трафостаница смешта у просторије у скло-
пу објекта, просторија мора испуњавати услове 
грађења из важећих законских прописа;

• трафостанице градити за рад на 10 kV напонском 
нивоу; и

• код избора локације ТС водити рачуна о следе-
ћем: да буде постављена што је могуће ближе 
тежишту оптерећења; да прикључни водови буду 
што краћи, а расплет водова што једноставнији; 
да је могућ прилаз ради монтаже и замене опре-
ме; о могућим опасностима од површинских и 
подземних вода и сл.; о присуству подземних и 
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надземних инсталација у окружењу ТС; и утица-
ју ТС на животну средину.

Правила за водове 10 и 35 kV су:
• 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у град-

ском ткиву, кабловским канализацијама директ-
ним полагањем у земљу, и надземно на бетонском 
стубовима са голим проводницима, а на перифе-
рији насеља надземно на бетонском стубовима са 
голим проводницима;

• дубина укопавања каблова не сме бити мања од 
0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m 
за каблове 35 kV;

• електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 
m од темеља објеката и 1 m од коловоза, а где 
је могуће мрежу полагати у слободним зеленим 
површинама;

• укрштање кабловског вода са путем изван насе-
ља врши се тако што се кабл полаже у бетонски 
канал, односно у бетонску или пластичну цев 
увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да 
је могућа замена кабла без раскопавања пута; 
вертикални размак између горње ивице каблов-
ске канализације и површине пута треба да изно-
си најмање 0,8 m;

• међусобни размак енергетских каблова (више-
жилних, односно кабловског снопа три једно-
жилна кабла) у истом рову одређује се на основу 
струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 
0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m 
при укрштању; да се обезбеди да се у рову кабло-
ви међусобно не додирују, између каблова може 
целом дужином трасе да се постави низ опека, 
које се монтирају насатице на међусобном раз-
маку од 1 m;

• при паралелном вођењу енергетских и електрон-
ских комуникационих каблова најмање растоја-
ње мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV 
и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35 kV;

• при укрштању са електронским комуникационим 
кабловима најмање растојање мора бити веће од 
0,5 m, а угао укрштања треба да буде у насеље-
ним местима најмање 300, по могућству што бли-
же 900, а ван насељених места најмање 450; по 
правилу електроенергетски кабл се полаже испод 
електронских комуникационих каблова;

• није дозвољено паралелно полагање енергетских 
каблова изнад или испод цеви водовода и кана-
лизације;

• хоризонтални размак енергетског кабла од водо-
водне или канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 
0,4 m за остале каблове.

• при укрштању, енергетски кабл може да буде по-
ложен испод или изнад водоводне или канали-
зационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале 
каблове;

• уколико не могу да се постигну размаци из прет-
ходне две тачке на тим местима енергетски кабл 
се провлачи кроз заштитну цев;

• није дозвољено паралелно полагање електрое-
нергетских каблова изнад или испод цеви гасо-
вода; и

• размак између енергетског кабла и гасовода при 
укрштању и паралелном вођењу треба да буде у 
насељеним местима 0,8 m, односно изван насе-
љених места 1,2 m. Размаци могу да се смање до 
0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине 
најмање 2m са обе стране места укрштања или 
целом дужином паралелног вођења.
Одређивање осталих сигурних удаљености и ви-

сина од објеката, као и укрштање електроенергет-
ских водова међусобно и са другим инсталацијама 
вршити у складу са важећом регулативом за изград-
њу надземних електроенергетских водова називног 
напона од 1 kV до 400 kV.

II.3.8.4. Електронска комуникациона мрежа

На територији овог Плана лоцирани су објекти 
електронске комуникационе (ЕК) мреже: кому-
тациони чвор РСС „Забелски пут”, мултисервисни 
чвор ИПАН „Забелски пут” ( на истој локацији). 
Непосредно уз границу подручја плана (а у обухва-
ту плана генералне регулације „Пожаревац 1”) ло-
цирани су објекти ЕК мреже: мултисервисни чвор 
МСАН Брежански пут уз југозападну границу и 
комутациони чвор РСС „Сопот” и мултисервисни 
чвор ИПАН Сопот уз југоисточну границу. Мулти-
сервисни чворови типа МСАН и ИПАН повезани су 
оптичким кабловима на ЕК центар Пожаревац. Из 
ових чворова снабдевају се ЕК сервисима постоје-
ћи корисници који су концентрисани око Забелског 
пута и пута за Костолац, помоћу приступне мреже 
бакарних каблова. Постојећи чворови могу да пру-
жају све врсте ЕК сервиса, класичне телефонске, 
као и широкопојасне. Подручјем пролазе и трасе 
међумесних оптичких каблова, положених дуж по-
менутих путева, који су створили могућност да се 
отпочне са пружањем мултисервисних услуга преко 
широкопојсане мреже. Тако су, на крајњем југу по-
дручја, између Забелског и Брежанског пута, по тра-
сама постојеће бакарне кабловске мреже, већ поста-
вљене ПЕ цеви по којима се могу полагати оптички 
каблови за потребе широкопојасних услуга. 
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Генералним урбанистичким планом града Пожа-
ревца, за подручје које обрађује овај ПГР, предви-
ђено је значајно повећање површине за изградњу 
стамбених јединица, највећим делом у категорији 
становања ниске спратности. 

Овим ПГР треба створити све потребне услове 
да постојећи и новопланирани корисници на по-
дручју плана могу да добију све савремене сервисе 
електронских комуникација. 

Према савременим принципима планирања мре-
жа електронских комуникација и условима, које је 
садашњи оператор ових сервиса на подручју града 
„Телеком Србија”, доставио за потребе израде овог 
плана потребно је:
• створити услове за ширење мреже оптичких ка-

блова планирањем кабловке ЕК канализације 
дуж нових градских саобраћајница и на локаци-
јама изградње нових објеката;

• планирати потпуну децентрализацију подручја 
са кратком претплатничком петљом која ће да 
омогући широкопојасни приступ (100Мб/сек) 
што већем броју корисника. Ово се постиже ко-
ришћењем искључиво савремене опреме мулти-
сервисних приступних чворова типа МСАН, за 
концентрације реда 500-2000 корисника, и мини 
ИПАН за концентрације 50-300 корисника, који 
су међусобно повезани оптичким кабловима и 
рутерима (агрегационим свичевима) великих 
брзина.

Оптичким кабловима се на ЕК мрежу повезују 
МСАН и мини ИПАН чворови, велики бизнис ко-
рисници, интернет провајдери, медијски оператори, 
државне институције, академске институције.

ЕК канализација се реализује са:
• - стандардним окнима за полагање основних ка-

блова капацитета 800-1200 парица;
• - мини окнима од монтажних елемената за оп-

тичке и дистрибутивне каблове до 600 парица.
• Приступна мрежа се реализује са:
• бакарним кабловима DSL Cat 1 који омогућава-

ју широкопојасни приступ до 30 Мхз. Дужина 
претплатничке петље, за 90%корисника, не сме 
да буде већа од 1км.

• оптичким кабловима по принципу влакно до 
куће (FTTH), или влакно до зграде (FTTB) са ка-
пацитетима 96 или више влакана.

• полагање ових каблова се може реализовати у 
тзв. мини рововима у циљу смањења трошкова и 
убрзања изградње.
Водећи рачуна о горе изнетим принципима пла-

нирања ЕК мреже, за подручје овог плана, на осно-
ву броја и просторног распореда укупно очекиваног 

броја корисника ЕК услуга, овим ПГР-ом предвиђе-
но је следеће:
• није потребно планирати локације нових МСАН 

чворова, већ се све потребе могу задовољити 
преко постојећих мултисервисних чворова За-
белски пут, Брежански пут и Сопот;

• сви нови корисници и нове услуге обезбедиће 
се помоћу нових мини ИПАН чворова, који ће 
се, према опредељењу стручне службе „Телеко-
ма Србија”, оптичким кабловима повезати на ТК 
центар Пожаревац. Број и локације мини ИПАН 
чворова не могу се предвидети овим планом већ 
Планом детаљне регулације. Нови чворови биће 
монтирани у типским контејнерима за спољну 
монтажу (за шта је потребно обезбедити простор 
величине 5х3 м) или унутар пословних зграда.

• дуж већине планираних саобраћајница, као и 
постојећих које се реконструишу у значајном 
обиму, планира се изградња ЕК канализације са 
мини окнима од монтажних елемената. Плани-
рана ЕК канализација приказана је на детаљним 
ситуацијама у размери 1:2500, а реализује се са 
3 цеви, од којих је у једној увучен пакет од 4 ПЕ 
цеви пречника 40 мм и окнима према тачки 3. 
Техничких услова у овом плану.
Технички услови за опредељења овог ПГР-а која 

су горе изложена као и сви остали детаљни услови 
дати су у тексту у наставку.

Технички услови 
Овим планом, дефинишу се технички услови и 

правила који морају бити поштовани, да би се за-
штитила постојећа ЕК инфраструктура и обезбеди-
ли потребни услови за изградњу нове:

1. Заштита постојеће ЕК инфраструктуре - ка-
бловске канализације, подземних каблова и надзем-
не мреже изводи се:
• у фази планирања, дефинисањем положаја нових 

објеката или траса других инфраструктурних 
објеката који неће угрозити ЕК објекте. У слу-
чају када то није могуће избећи, предвидети по-
себне мере заштите или измештање ЕК објеката;

• у фази припреме за почетак радова у зони по-
стојеће ЕК инфраструктуре, утврђивањем њеног 
тачног положаја на терену, уз присуство пред-
ставника оператора, микролоцирањем на основу 
геодетског снимка, трагачем каблова или шлицо-
вањем.
2. Приликом реконструкције улица извршити ре-

конструкцију постојеће кабловске ЕК канализације 
или кабловске мреже, где је кабл положен директно 
у земљу или изградњу нове инфраструктуре где ЕК 
објекти не постоје. Посебно је значајно полагање 
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PVC или PHD цеви пречника 110 мм за прелаз ка-
бла на другу страну улице.Тамо где постоје каблови 
максимално користити постојеће трасе за полагање 
нових каблова. Нове трасе заузимати само у изузет-
ним случајевима. 

3. Коридоре за изградњу електронске комуника-
ционе инфраструктуре (ЕК канализација или кабл) 
поставити у јавној површини дуж свих улица и са-
обраћајница. Кабловска канализација се гради са 
PVC или PEHD цевима Æ 110мм са минимално три 
цеви и окнима на растојању око 60м, на правцу и 
блажим променама правца, димензија 0,80x1,50м и 
дубине 1,00м. На местима рачвања окна су димен-
зија 2,00x1,50 и дубине 1,90м. Цеви се полажу у ров 
у слојевима по 3 цеви, тако да завршни слој цеви 
буде на дубини 1,00м, са заштитним слојем песка 
0,15м око цеви и изнад цеви.У једној од цеви ЕК 
канализације може се, када се оцени да је потреб-
но, поставити блок од 4 ПЕ цеви пречника 40мм, 
ради провлачења већег броја оптичких каблова. Код 
директног полагања каблова у ров, обезбедити ди-
мензије рова 0,8х0,4 м. Поред кабла се полажу и ПЕ 
цеви Æ 40 mm у које ће касније моћи да се увлаче 
оптички каблови за широкопојасне ЕК сервисе. За 
случајеве кад је дужина цеви већа од 500м, цеви се 
настављају гасно непропусним спојницама а краје-
ви се у окнима прописно затварају. 

4. Микролокације површине 5х3m, за поста-
вљање outdoor кабинета или типског контејнера 
за смештај MSAN-ова, треба да имају директан и 
једноставан приступ, како за особље, тако и за увод 
каблова и прилаз службених возила. Потребно је за 
све микролокације обезбедити напајање и то тро-
фазно наизменично напајање, једновремене макси-
малне снаге 17,3 kW.

5. Дозвољава се могућност да се на доминант-
ним стамбеним и пословним објектима постави 
конструкција висине 5м за антенски систем мобил-
не телефоније. Базне станице мобилне телефоније 
могу се изван централне градске зоне постављати 
на микролокацијама површине 10х10м, са директ-
ним и једноставним приступом, како за особље, 
тако и за увод каблова и прилаз службених возила. 
За ове ЕК објекте треба обезбедити напајање и то 
трофазно наизменично напајање, једновремене мак-
сималне снаге 17,3 kW. Обавезна је израда студије о 
процени утицаја на животну средину и поштовање 
прописа и стандарда који регулишу заштиту од не-
јонизујућег зрачења.
•  Минимална потребна удаљеност базних станица 

мобилне телефоније од објеката болница, поро-
дилишта, дечијих вртића, школа и простора де-
чијих игралишта, односно ивице парцеле дечијег 

вртића и дечијих игралишта, не може бити мања 
од 50 m.

• Антенски системи базних станица мобилне теле-
фоније у зонама повећане осетљивости, могу се 
постављати на стамбеним и другим објектима на 
антенским стубовима под условом да висинска 
разлика између базе антене и тла износи најмање 
15 m и да удаљеност антенског система базне ста-
нице и стамбеног објекта у окружењу износи нај-
мање 30 m. Удаљеност антенског система базне 
станице и стамбених објеката у окружењу може 
бити мања од 30 m, искључиво када је висинска 
разлика између базне антене и кровне површине 
објекта у окружењу износи најмање 10 m.
6. Обавезна је израда синхрон плана коридора ЕК 

са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да 
би се обезбедила могућност несметаног поставља-
ња свих инсталација у расположивим коридорима.

 7. Обавезно је поштовање прописаног растојања 
траса електронске комуникационе инфраструктуре 
од траса других комуналних инсталација:

Табела 9. Прописна растојања електронске ко-
муникационе инфраструктуре од траса друге кому-
налне инфраструктуре*.

Ред. 
број

Врста подземног или надземног 
објекта 

Паралелно 
вођење или 

приближавање
 (м) 

Укрштање 
(м)

1. Водоводне цеви пречника до 200 мм 0,6 0,5
Водоводне цеви пречника преко 
200 мм 1,0 0,5

Водоводне цеви кућни прикључак 0,3
2. Цевовод одводне канализације 0,5 0,5
3. Цевовод топловода 0,5 0,8
4. Енергетски каблови до 10 КВ 0,5 0,5

Енергетски каблови преко 10 КВ 1,0 0,5

Од упоришта енергетских водова 
до 1КВ 0,8

без 
механичке

заштите

Од упоришта енергетских водова 
до 1КВ 0,3

са 
механичком 
заштитом

Од упоришта енергетских водова 
преко 1КВ без непосредног 
уземљења

0,8

Од неуземљених дрвених упоришта 0,5
Од бетонских и челичних уземљених 
упоришта преко 1КВ са непосредним 
уземљењем

15

5. Цеви гасовода 0,4 0.4
6. Гасовод – дистрибутивна мрежа 0,5 (0,3мин) 0,5 (0,3мин)

7. Од регулационе линије зграда у 
насељу 0,5 0,5

8.
Од доње ивице насипа железничких 
пруга,
путева и аутопутева

5,0

9.
Од инсталација и резервоара са 
запаљивим
и експлозивним горивом

10,0

*Правилник о захтевима за утврђивање заштит-
ног појаса за електронске комуникационе мреже и 
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припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне 
зоне и начину извођења радова приликом изградње 
објеката (Сл. лист РС бр.16/12).

8. Већи стамбени и пословни објекати од тачке 
прикључења на ЕК мрежу до тачке концентрације 
унутрашњих инсталација морају имати приводну 
канализацију. Она је капацитета три PEHD цеви Æ 
50мм са окнима на правцу и скретањима димензија 
0,60x0,60м и дубине 1,00м, а на местима рачвања, 
окнима димензија 0,60 x 1,20 и дубине 1,00м. Цеви 
се полажу у ров тако да горња ивица цеви буде на 
дубини 1,00м, са заштитним слојем песка од 0,15м 
око и изнад цеви. Тачку концентрације сместити 
у посебну просторију површине 6-9м2 са обезбе-
ђеним нисконапонским ЕЕ приључком и мерењем 
утрошене енергије. У њој ће бити смештени разли-
чити електронски ЕК уређаји. У истој просторији је 
и завршетак цеви приводне канализације. Код ма-
њих објеката уградити орман за електронске кому-
никационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0 и 
корисне дубине 0,35м. 

9. Законски акти и дозволе морају да садрже 
услове „Телеком Србија”, који треба да утврди на 
којој тачки своје мреже може задовољити потребу 
корисника. 

10. Пројекти свих објеката који се реконструишу 
или граде у зони постојеће ЕК инфраструктуре мо-
рају се обратити ЈП „Телеком Србија” ради усагла-
шавања.

11. Инвеститор мора да обезбеди надзор радника 
„Телеком Србија” ако изводе радове у зони ЕК ин-
фрасруктуре или радове на приључку свог објекта 
на ЕК инфраструктуру.

II.3.8.5. Топловодна мрежа
На основу постојећих планских аката, техничке 

документације и услова издатих од стране надле-
жног дистрибутера топлотне енергије ЈП „Топлифи-
кација” Пожаревац, сви постојећи објекти и објекти 
који су предвиђени за градњу на посматраном по-
дручју ПГР-а прикључују се на топлификациони 
систем-систем даљинског грејања, тј. изградњом 
планиране топлификационе мреже стварају се тех-
нички предуслови и расположиви капацитети за 
њихово прикључење.

Прикључење објеката обавља се у складу са ва-
жећим Законом о енергетици, Законом о планира-
њу и изградњи као и градском Одлуком о условима 
и начину снабдевања топлотном енергијом. Овoм 
одлуком прописују се: услови и начин сигурног и 
квалитетног снабдевања топлотном енергијом која 
се користи за грејање стамбеног и пословног про-

стора и припрему потрошне топле воде, услови и 
начин пружања енергетских услуга као и међусобни 
односи између енергетских субјеката и купаца то-
плотне енергије.

При планирању дугорочних праваца развоја то-
плификационог система, неопходно их је усагласи-
ти са развојем гасификације, односно утврдити оп-
тимална подручја Града за један и за други систем, 
како би се избегло нерационално преклапање.

Подручје Плана генералне регулације „Пожаре-
вац 4” представља подручје Пожаревца где се тек 
развија топлификациони систем.

 У табели је дат преглед прикључених објеката 
из постојеће техничке документације. уз навођење 
адреса и постојећих капацитета у изграђеном то-
плификационом систему. 

Табела 10. Преглед прикључених објеката на то-
пловодну мрежу.

Назив ТПС Ознака 
ТПС

Врста 
ТПС Адреса ТПС Снага 

размењивача 

Адресе 
прукљених 
објеката на 

ЗТПС
Бранка Ћопића 
54 Печуркана  ИТПС Бранка Ћопића 

54 Печуркана   

Симонидина 
бр.13  ИТПС Симонидина 

бр.13   

Графичком документацијом у прилогу, на посма-
траном подручју Плана генералне регулације дата је 
планирана градња топлификационе мреже и топло-
предајних станица, као и начин прикључења свих 
постојећих и будућих планираних објеката.

Трасе планираних топловода одређене су опти-
мално и постављена тако да представљају најцелис-
ходније решење у односу на размештај постојећих 
котларница, просторних могућности појединих сао-
браћајница, планираног пораста топлотног конзума 
и положаја осталих инфраструктурних водова. Оне 
су дате оријентационо у виду заштитног коридора 
и могу се мењати израдом посебне техничке доку-
ментације за градњу. 

Тачан број и диспозиција планираних топлопре-
дајних станица може се мењати приликом израде 
и овере даље техничке документације за градњу. 
Планиране зонске топлопредајне станице сместити 
у посебне за то изграђене објекте или у приземља 
(сутерене) постојећих објеката и обезбедити им 
приступну колско-пешачку стазу. Оне морају бити 
опремљене прикључком на електричну енергију.

Сходно урбанистичким параметрима датих овим 
планом, приликом будуће израде техничке доку-
ментације за извођење радова на ширењу система 
даљинског грејања на овом подручју потребно је 
извршити проверу анализе топлотног конзума за 
постојеће и планиране површине, као основ за ди-
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мензионисање примарне и секундарне цевне мреже 
и одређивање капацитета топлотних подстаница.

На свакој од предвиђених зона везаних за зонске 
топлопредајне станице гради се комплетна дистри-
бутивна (секундарна) мрежа са прикључним топло-
водима до сваког објекта, у складу са правилима 
градње описаним у наставку.

На свакој од предвиђених зона везаних за инди-
видуалне топлопредајне станице гради се комплет-
на преносна (примарна) мрежа са прикључним вре-
ловодом до сваког објекта, у складу са правилима 
градње.

Све постојеће индивидуалне котларнице у објек-
тима који се прикључују на систем даљинског гре-
јања се гасе или претварају у индивидуалне топло-
предајне станице уз доградњу неопходне опреме. 

Општа правила уређења и изградње

При пројектовању преносне и дистрибутивне 
мреже морају бити узети у обзир сви утицаји око-
лине, као што су други положени водови, помера-
ње/клизање земље, дрвеће, зграде или саобраћај и 
сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код 
укрштања и упоредног вођења преносне или ди-
стрибутивне мреже са другим комуналним водови-
ма потребно је поштовање важећих прописа као и 
захтева испоручиоца топлотне енергије и оператора 
других комуналних водова.

Код пројектовања зграде или другог грађевин-
ског објекта, чија је ивица или габарит грађевинске 
јаме у непосредној близини постојећег преносне 
или дистрибутивне мреже, потребно је пројектом 
предвидети мере, које ће обезбедити сигурно и нео-
метано функционисање преносне или дистрибутив-
не мреже за време градње. Пројектно решење мора 
потврдити дистрибутер топлотне енергије. Радови 
морају бити изведени тако, да не проузрокују меха-
ничка оштећења на постојећем цевоводу. У случају 
проузрокованог оштећења преносне или дистри-
бутивне мреже инвеститор грађевинског објекта је 
дужан обезбедити санацију преносне или дистри-
бутивне мреже, која се спроводи под надзором ди-
стрибутера топлотне енергије.

Табела 11. Захтевана одстојања топловодне 
мреже од других инфраструктурних мрежа. 

Зграда / комун. вод
Чисто одстојање (cm)

Укрштање / упоредно 
вођење до 5 m

Упоредно вођене
преко 5 m

Гасовод до 5 bar По одредбама правилника о техничким захтевима 
за изградњу, рад и одржавање гасовода са радним 
притиском дo и укључивши 16 barГасовод преко 5 bar

Водовод 30 40
Други преносна или 
дистрибутивна мрежа 30 40

Канализација 30 50

Зграда / комун. вод
Чисто одстојање (cm)

Укрштање / упоредно 
вођење до 5 m

Упоредно вођене
преко 5 m

Сигнални кабл, 
електронски 
комуникациони, кабл до 
1 kV

30 30

10 kV каблови или један 
30 kV кабл 60 70

Преко 30 kV каблови или 
кабл преко 60 kV 100 150

Минимално одстојање 
зграде од постојећег 
преносне или 
дистрибутивне мреже

100

Минимално одстојање 
преносне или 
дистрибутивне мреже од 
постојеће зграде

50

Преносна мрежа и примарни прикључци за зон-
ске топлопредајне станице граде се у јавним повр-
шинама, на основу сагласности надлежног органа 
града Пожареваца, а по условима свих јавних пре-
дузећа. Ако потребе налажу да се у делу трасе про-
ђе кроз приватну парцелу, неопходно је прибавити 
валидну сагласност власника те парцеле.

Приликом димензионисања пречника цевовода 
примарне мреже полази се од анализе топлотног 
конзума постојећих објеката, док су снаге будућих 
објеката урађене на основу процене.Димензиони-
сање примарне мреже (избор пречника) врши се у 
зависности од топлотне снаге коју је потребно пре-
нети мрежом као и на основу препоручених брзина 
у мрежи. Избор дебљине зида цевовода и квалитета 
материјала је у складу са притисцима и температу-
рама који владају у систему и стандардним дебљи-
нама цеви које се могу наћи на нашем тржишту.

Цевовод се изводи бесканално, системом фа-
брички предизолованих крутих челичних цеви за 
развод вреле воде температуре до 130°C и прити-
ска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у 
складу са СРПС ЕН 253:2005, сачињених од: 1 - рад-
не, челичне бешавне цеви квалитета П235ГХ, тех-
ничких услова израде и испоруке у складу са СРПС 
ЕН 10216-2:2007, мера и подужне масе у складу 
са СРПС ЕН 10220:2005, са крајевима цеви при-
премљеним за заваривање у складу са СРПС ИСО 
6761:2004; 2 - топлотне изолације од полиуретанске 
тврде пене средње густине 80 kg/m³; 3 - обложне, 
црно обојене полиетиленске цеви, најмање густине 
940 kg/m³; 4 - двожичног система за дојаву цурења, 
сачињеног од сигналне и алармне бакарне жице 
пречника 1 mm израђених и испитаних у складу са 
СРПС ЕН 13602:2008, у две различите боје.

Топлопредајна станица (ТПС) служи за загре-
вање воде „секундарног” круга која се разводи по 
грејним телима грађевинских објеката. Загревање 
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воде „секундара” остварује се преко инсталисаних 
измењивача топлоте „вода-вода” врелом водом из 
„примарног” круга. Параметри рада су следећи:
• примар - t=120/70°С, PN=16 bar;
• секундар - t=67/85°С, PN= 6 bar.

Просторија за смештај опреме зонске топлопре-
дајне станице може бити у оквиру постојећег објек-
та или као нови објекат који се наменски гради, по 
правилу на сопственој парцели, изван регулације 
јавних саобраћајница.У случају коришћења по-
стојећег простора у објекту, са власником се пра-
ви споразум-уговор о условима уступања-продаје, 
уз надокнаду која зависности од величине, стања 
и опремљености. У случају потребе за смештај 
објекта на приватној парцели са власником се пра-
ви споразум о условима уступања дела парцеле, уз 
надокнаду у виду давања бесплатног прикључка на 
систем даљинског грејања за стамбени објекат тог 
власника на истој парцели.

Дистрибутивну мрежу по правилу водити јавним 
површинама, на основу сагласности надлежног ор-
гана града Пожареваца, а по условима свих јавних 
предузећа. Ако потребе налажу да се у делу трасе 
прође кроз приватну парцелу, неопходно је приба-
вити валидну сагласност власника те парцеле. При-
ликом димензионисања пречника цевовода секун-
дарне мреже полази се од процене снаге будућих 
објеката,

Цевовод се изводи бесканално, системом фа-
брички предизолованих крутих челичних цеви за 
развод вреле воде температуре до 90°C и притиска 
до 6 bar, израђених, испитаних и обележених у скла-
ду са СРПС ЕН 253:2005, сачињених од: 1 - радне, 
челичне бешавне цеви квалитета П235ГХ, технич-
ких услова израде и испоруке у складу са СРПС 
ЕН 10216-2:2007, мера и подужне масе у складу 
са СРПС ЕН 10220:2005, са крајевима цеви при-
премљеним за заваривање у складу са СРПС ИСО 
6761:2004; 2 - топлотне изолације од полиуретанске 
тврде пене средње густине 80 kg/m³; 3 - обложне, 
црно обојене полиетиленске цеви, најмање густине 
940 kg/m³; 4 - двожичног система за дојаву цурења, 
сачињеног од сигналне и алармне бакарне жице 
пречника 1 mm израђених и испитаних у складу са 
СРПС ЕН 13602:2008, у две различите боје.Тамо 
где је то технички и економски оправдано могуће је 
у дистрибутивној мрежи користити и системе пре-
дизолованих флексибилних цеви у складу са стан-
дардима групе SRPS EN 15632.

Цеви се постављају у ров просечне дубине изме-
дју 0,8 и 1 m, што је условљено осталим подземним 
инсталацијама, саобраћајницама и конфигурацијом 
терена. Цеви се постављају у ситном песку са де-

бљином слоја 10 cм испод и изнад цеви. Пре пола-
гања цеви у ров дно рова се насипа жутим песком 
гранулације 0-8 mm просечне дебљине 10 cm. По 
постављању, спајању, испитивању и изолацији спој-
них места, цеви се затрпавају жутим песком исте 
гранулације у висини од 10 cm изнаг горње ивице 
цевовода. Успон и пад цевовода изводи се према 
конфигурацији терена при чему се максимално тре-
ба поштовати да пад цевовода буде према ТПС-у 
тако да се одваздушење врши на одзрачним судићи-
ма на врху вертикала, а пражњење у ТПС.

Границу градње овог дела система представља-
ју прикључне шахте са запорном арматуром, које 
се смештају у парцели купца, најдаље 1 метар од 
границе парцеле ка улици и ка суседном плацу.При-
кључни топловод за објекат купца гради се након 
склапања уговора о прикључењу на топлификаци-
они систем града Пожаревца. Сви радови обављају 
се у парцели купца и обухватају постављање цево-
вода између прикључне шахте и прадвиђеног места 
уградње мерно-регулационог сета. Мерно-регула-
циони сет за објекат купца представља место пре-
узимања енергије од дистрибутера, место границе 
градње, као и место разграничења одговорности за 
предату енергију. МРС се поставља на технички по-
годно место одређено обостраном сагласношћу куп-
ца и дистрибутера и повезује се са једне стране на 
прикључни топловод,а са друге стране на унутра-
шњу инсталацију објекта купца. Мерно-регулацио-
ни сет обезбеђује дистрибутер топлотне енергије и 
то приликом прикључења зграде на ТС. Трошкове 
набавке и уградње ових уређаја сноси купац у окви-
ру трошкова прикључења. Дистрибутер топлотне 
енергије је дужнан да их као своја средства угра-
ди, врши редовну контролу исправности, одржава 
(поправкама и заменама опреме МРС), организује 
периодичне прегледе и оверу и врши мерење и об-
рачун испоручене топлотне енергије. Пломбе опре-
ме МРС се не смеју оштећивати или одстрањивати.
Тип, величину и начин уградње МРС одређује ди-
стрибутер топлотне енергије и доставља их купцу 
као посебан прилог техничких услова.

II.3.8.6. Гасоводна мрежа

У границама ПГР „Пожаревац 4” нема изграђе-
них гасовода високог притиска. Постоје изграђени 
гасоводи средњег притиска (pmax=16 bar), делови де-
оница источног гасовода ознаке ГМ 08-05/2, и то:
• део деонице ПШ3 (за МРС „Индустријска зона”) 

- ПШ5 (за МРС „Ћириковац”),
• део деонице ПШ5 - ПШ6 (за МРС „Тулба”),
• део деонице ПШ6 - СШ3 (ПШ7 за МРС „Брати-



Страна 62 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

нац”),
• део деонице ПШ5 - МРС „Ћириковац”. Пред-

метна деоница изведеног гасовода је пречника ø 
168,3x3,6 мм и дужине око 1400 метара у грани-
цама ПГР-а. По изласку из шахта ПШ5 гасовод 
се води у правцу севера кроз кп. бр. 18682 око 
250 метара, укршта се са некатегорисаним пу-
тем, и даље води у правцу севера до изласка из 
границе ПГР-а.
У границама ПГР не постоје изграђене мер-

но-регулационе станице. Постоје изграђени гасо-
води ниског притиска (pmax=4 bar), и то део ДГМ 
„Индустријска зона” у северозападном делу по-
дручја ПГР 4.

У границама ПГР „Пожаревац 4” не планира се 
изградња гасовода и гасоводних објеката високог 
притиска, могућа је изградња прикључних гасовода 
средњег притиска (pmax=16 bar) и мернорегулаци-
оних станица за потрошаче чији је капацитет већи 
од 100 m3/h и изградња гасовода ниског притиска 
(pmax=4 bar), као индивидуални прикључци за по-
стојеће или нове потрошаче, или доградња – про-
ширење дистрибутивне мреже ДГМ „Индустријска 
зона”.

Општа правила уређења и изградње

Природни гас при сједињавању са кисеоником 
образује гориву смешу која, у одређеним концен-
трацијама у смеши гаса и ваздуха од неке минимал-
не (доња граница експлозивности) до неке макси-
малне(горња граница експлозивности), при појави 
извора топлоте (пламена, варнице) може експлоди-
рати великом снагом. Да би се то спречило код про-
јектовања и изградње гасоводне мреже и објеката 
обавезно је поштовање и примена свих важећих за-
кона,правилника и техничких услова и прописа из 
гасне привреде:
• Закона о енергетици, Сл. гласник РС бр.57/11;
• Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС 

бр. 72/09, бр.81/09;
• Закона о цевоводном транспорту гасовитих и теч-

них угљоводоника, Сл.гласник РС бр.104/09;),
• Правилника о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима прити-
ска већег од 16 Ьаг (”Сл. гласник РС”, бр. 37/13, 
87/15),

• Правилника о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима прити-
ска до 16 Ьаг (”Сл. гласник РС”, бр. 086/15) и

• Техничких услова за изградњу гасовода и објека-
та у заштатном појасу гасоводних објеката и др.
Тиме се мора осигурати безбедан и поуздан рад 

гасне инфраструктуре, као и заштита људи и имови-
не, тј. спречити могућност штетних утицаја околи-
не на њу и ње на околину.

Гасовод средњег притиска (4 бар < МОП ≤ 16 бар)

За гасоводе средњег притиска и припадајуће мер-
но регулационе станице утврђују се следећа прави-
ла:
• У свему се придржавати одредби Правилника о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15). У случају измене 
Правилника, којом се мењају одредбе наведене у 
правилима уређења, применити одредбе важећег 
Правилника (као правног акта вишег реда).

• Минимално дозвољено хоризонтална растојања 
подземног ПЕ гасовода притиска (4 бар < МОП ≤ 
10 бар) од стамбених објеката, објеката у којима 
стално или повремено борави већи број људи (од 
ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 3 м.

• Минимално дозвољено хоризонтална растојања 
подземног челичног гасовода притиска (4 бар < 
МОП ≤ 10 бар) од стамбених објеката, објеката 
у којима стално или повремено борави већи број 
људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 
износи 2 м.

• Минимално дозвољено хоризонтална растојања 
подземног челичног гасовода притиска (10 бар < 
МОП ≤ 16 бар) од стамбених објеката, објеката 
у којима стално или повремено борави већи број 
људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 
износи 3 м.

Табела 12. Минимална дозвољена растојања 
спољне ивице подземних челичних гасовода (10 < 
бар МОП ≤ 16 бар), и челичних и ПЕ гасовода (4 
бар < МОП ≤ 10 бар), са другим гасоводима, инфра-
структурним и другим објектима

Минимално растојање (m) Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,6
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и 
топловода

0,5 1,0

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
ел. каблова

0,3 0,6

Од гасовода до електронских комуникационих и 
оптичких каблова

0,3 0,5

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида

0,2 0,6

Од гасовода до резервоара* и других извора 
опасности станице за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају (* растојање се 
мери до габарита резервоара)

- 5,0
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Минимално растојање (m) Укрштање Паралелно 
вођење

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета највише 3 м3

- 3,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета више од 3 м3 а највише 
100 м3

- 6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета преко 100 м3

- 15,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 м3

- 5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета већег од 10 м3 а највише 60 м3

- 10,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета преко 60 м3

- 15,0

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3
Од гасовода до високог зеленила - 1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањи-
ти на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, 
уз примену физичког обезбеђења од оштећења при-
ликом каснијих интервенција на гасоводу и пред-
метном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном 
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења 
и објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова.

Табела 13. Минимална дозвољена хоризонтална 
растојања спољне ивице подземних гасовода (4 бар 
< МОП ≤ 16 бар) од надземне електромреже и сту-
бова далековода.

Називни напон
Минимално растојање (m)

Укрштање Паралелно вођење
1 kV ≥ U 1 1

1 kV < U ≤ 20 k 2 2
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10

35 kV < U 10 15

• Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м 
од коте терена до горње ивице цеви.

• Минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 
м од горње коте коловозне конструкције пута до 
горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања 
гасовода је 1,50 м од дна нерегулисаних корита 
водених токова, односно 1,00 м од дна регулиса-
них корита водених токова до горње ивице цеви.

• На укрштању гасовода са путевима, пругама, во-
дотоковима, каналима, далеководима називног 
напона преко 35 кВ, угао осе гасовода према тим 
објектима мора да износи између 60° и 90°. На 
укрштању гасовода са градским саобраћајница-
ма, државним путевима I и II реда и аутопуте-
вима, као и водотоковима са водним огледалом 
ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим објек-
тима по правилу мора да износи 90°. Угао укр-

штања на местима где је то технички оправдано, 
дозвољено је смањити на минимално 60°. За из-
вођење укрштања гасовода са инфраструктур-
ним објектима са углом мањим од 60° потребно 
је прибавити одговарајућу сагласност управља-
ча, односно оператора над тим објектима.

• Приликом укрштања гасовод се по правилу по-
ставља изнад канализације. Уколико се мора по-
ставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса 
у канализацију

• Надземно полагање челичних гасовода дозвоље-
но је само у кругу индустријских постројења, на 
мостовима, на прелазима преко канала и водених 
токова. Надземно полагање гасовода од полие-
тиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није 
дозвољено.
Како је дистрибуција природног гаса у одређе-

ним условима повезана са могућношћу настајања 
запаљиве или експлозивне смеше, неопходно је на-
кон изградње гасовода, у току експлоатације, обез-
бедити заштиту гасовода, тако да се не би наруши-
ла несметана и безбедна дистрибуција гаса, или се 
угрозила безбедност људи и имовине и то:
• Изградњом нових објеката не сме се угрозити 

стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода,
• У заштитном појасу гасовода не смеју се изводи-

ти радови и друге активности изузев пољопри-
вредних радова дубине до 0,5 m без писменог 
одобрења оператора дистрибутивног система.

• У заштитном појасу гасовода забрањено је сади-
ти дрвеће и друго растиње чији корени досежу 
дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно 
да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

• Заштитни појас гасовода је:
• за челичне гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 2 м од 

осе гасовода на обе стране;
• за ПЕ гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 3 м од осе 

гасовода на обе стране;
• за челичне гасоводе, 10 < МОП ≤ 16 бар, по 3 м 

од осе гасовода на обе стране;

Гасовод ниског притиска (МОП ≤ 4 бар)

За гасоводе ниског притиска утврђују се следећа 
правила:
• У свему се придржавати одредби Правилника о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15). У случају измене 
Правилника, којом се мењају одредбе наведене у 
правилима уређења, применити одредбе важећег 
Правилника (као правног акта вишег реда).
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• Минимално дозвољено хоризонтална растоја-
ња подземног челичног или ПЕ гасовода ниског 
притиска (МОП ≤ 4 бар) од стамбених објеката, 
објеката у којима стално или повремено борави 
већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља 
објекта) износи 1 м.

Табела 14. Минимална дозвољена растојања 
спољне ивице подземних челичног или ПЕ гасовода 
ниског притиска (МОП ≤ 4 бар) са другим гасово-
дима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимално растојање (m) Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,4

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5

Од гасовода до проходних канала вреловода и 
топловода 0,5 1,0

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
ел. каблова 0,2 0,4

Од гасовода до електронских комуникационих и 
оптичких каблова 0,2 0,4

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 0,2 0,6

Од гасовода до резервоара* и других извора 
опасности станице за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају (* растојање се 
мери до габарита резервоара)

- 5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета највише 3 м3

- 3,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета више од 3 м3 а највише 
100 м3

- 6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности укупног капацитета преко 100 м3

- 15,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета највише 10 м3

- 5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета већег од 10 м3 а највише 60 м3

- 10,0

Од гасовода до извора опасности постројења и 
објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
капацитета преко 60 м3

- 15,0

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3

Од гасовода до високог зеленила - 1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањи-
ти на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, 
уз примену физичког обезбеђења од оштећења при-
ликом каснијих интервенција на гасоводу и пред-
метном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном 
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења 
и објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова.

Табела 15. Минимална дозвољена хоризонтална 
растојања спољне ивице подземних гасовода МОП 
≤ 4 бар од надземне електромреже и стубова дале-
ковода су:

Називни напон
Минимално растојање (m)

Укрштање Паралелно вођење

1 kV ≥ U 1 1
1 kV < U ≤ 20 k 2 2

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10
35 kV < U 10 15

• Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м 
од коте терена до горње ивице цеви.

• Минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 
м од горње коте коловозне конструкције пута до 
горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања 
гасовода је 1,50 м од дна нерегулисаних корита 
водених токова, односно 1,00 м од дна регулиса-
них корита водених токова до горње ивице цеви.

• На укрштању гасовода са путевима, пругама, во-
дотоковима, каналима, далеководима називног 
напона преко 35 кВ, угао осе гасовода према тим 
објектима мора да износи између 60° и 90°. На 
укрштању гасовода са градским саобраћајница-
ма, државним путевима I и II реда и аутопуте-
вима, као и водотоковима са водним огледалом 
ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим објек-
тима по правилу мора да износи 90°. Угао укр-
штања на местима где је то технички оправдано, 
дозвољено је смањити на минимално 60°. За из-
вођење укрштања гасовода са инфраструктур-
ним објектима са углом мањим од 60° потребно 
је прибавити одговарајућу сагласност управља-
ча, односно оператора над тим објектима.

• Приликом укрштања гасовод се по правилу по-
ставља изнад канализације. Уколико се мора по-
ставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса 
у канализацију

• Надземно полагање челичних гасовода дозвоље-
но је само у кругу индустријских постројења, на 
мостовима, на прелазима преко канала и водених 
токова. Надземно полагање гасовода од полие-
тиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није 
дозвољено.

Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-
регулационе (МРС) станице  

(0 бар < МОП ≤ 16 бар)
Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-регула-

ционе (МРС) станице (0 бар < МОП ≤ 16 бар), у 
даљем тексту МРС, се у зависности од врсте и ве-
личине могу поставити у посебном објекту, на отво-
реном простору и под земљом.
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За МРС утврђују се следећа правила:
• У свему се придржавати одредби Правилника о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15). У случају измене 
Правилника, којом се мењају одредбе наведене у 
правилима уређења, применити одредбе важећег 
Правилника (као правног акта вишег реда).

• На улазном гасоводу у МРС, као и на свим из-
лазним гасоводима из МРС морају се поставити 
противпожарне славине. Улазна и излазне про-
тивпожарне славине морају бити удаљене од 
МРС најмање 5 m, а највише 100 m, и могу бити 
смештене и изван ограде МРС. У случају када су 
улазна и/или излазна противпожарна славина из-
ван ограде МРС, исте се морају заштити од нео-
влашћеног руковања и манипулације.

• МРС морају бити ограђене како би се спречио 
приступ неовлашћеним лицима. Ограда МРС 
мора да обухвати зоне опасности и мора бити 
минималне висине 2 m. МРС капацитета до 160 
Nm3/h не морају да имају ограду. Уколико је 
МРС на отвореном простору, са или без надстре-
шнице, ограда мора бити удаљена минимално 
10 m од МРС. Ако се МРС налази у ограђеном 
простору индустријског објекта може бити и без 
сопствене ограде, али видно обележена таблама 
упозорења и заштићена од удара возила.

Табела 16. Минимална хоризонтална растојања 
МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката 
у којима стално или повремено борави већи број 
људи су:

Капацитет 
m3/h

MOP на улазу
MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar

до 160
уз објекат (отвори на 

објекту морају бити ван 
зона опасности)

3 m или уз објекат (на 
зид или према зиду 

без отвора)

5 m или уз објекат (на 
зид или према зиду без 

отвора)

од 161 од 
1500

3m или уз објекат (на 
зид или према зиду без 

отвора)

5 m или уз објекат (на 
зид или према зиду 

без отвора)
8 m

од 1501 до 
6000 5 m 8 m 10 m

од 6001 до 
25000 8 m 10 m 12 m

Преко 25000 10 m 12 m 15 m
Подземне 
станице 1 m 2 m 3 m

Табела 17. Минимална хоризонтална растојања 
МРС, МС и РС од осталих објеката су:

Објекат
MOP на улазу

MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP 
≤ 10 bar

10 bar < MOP 
≤ 16 bar

Железничка или трамвајска пруга 10 m 15 m 15 m
Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m
Локални пут 3 m 5 m 8 m
Државни пут, осим аутопута 8 m 8 m 8 m

Аутопут 15 m 15 m 15 m
Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m
Извор опасности станице за 
снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, 
мањих привредних и спортских 
ваздухоплова

10 m 12 m 15 m

Извор опасности постројења 
и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова

10 m 12 m 15 m

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m
Надземни електро водови 0 bar < MOP ≤ 16 bar

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m*
1 kV < U ≤ 
110 kV Висина стуба + 3 m**

110 kV < U ≤ 
220 kV Висина стуба + 3,75 m**

400 kV < U Висина стуба + 5 m**
* али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код 
којих је изолација вода механички и електрично појачана

Ниво буке мерен на огради станице (ако је изгра-
ђена на отвореном) или на спољашњем зиду стани-
це (ако је у згради или кућици) не сме прећи вред-
ност од 70 dB за индустријско подручје, односно 
50 dB за стамбене четврти.

II. 4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА
За издавање локацијских услова потребно је да 

грађевинска парцела има приступ јавној саобраћај-
ној површини, која је изграђена или планом предви-
ђена за изградњу. За издавање грађевинске дозволе 
потребно је да грађевинска парцела има могућност 
прикључења на саобраћајну, електроенергетску, во-
доводну и канализациону инфраструктуру и одгова-
рајуће услове за евакуацију отпада.

II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И 
ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА

Територија града Пожаревца (а самим тим ни 
подручје Плана генералне регулације Пожаревац 4) 
још увек није укључена у регионални систем упра-
вљања отпадом, већ се отпад из градске средине 
одлаже на постојећу градску несанитарну депонију 
”Јеремино поље” у МЗ Сопот, која се налази на те-
риторији целине 4. У планском периоду планира се 
повећање обима пружања услуга и јачање капаците-
та на територији града (побољшање механизације, 
опреме и сл.)

У области третмана комуналног отпада предвиђа 
се затварање постојеће несанитарне градске депо-
није «Јеремино поље» и чишћење свих дивљих сме-
тлишта са подручја града (на територији просторне 
целине 4 – дивља депонија МЗ Сопот, на граници са 
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просторном целином 1), као и преусмеравање свих 
токова отпада на планирану регионалну депонију 
(за подручје општина/градова Подунавског и Брани-
чевског округа - Велика Плана, Смедерево, Смеде-
ревска Паланка, Пожаревац, Велико Градиште, Жа-
бари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац и 
Голубац) на територији града Смедерева, а према 
стратешким смерницама Стратегије управљања от-
падом Србије 2010.-2019. године, Просторног плана 
Републике Србије, Регионалног просторног плана 
за подручје Подунавског и Браничевског управног 
округа.

Поред тога, у планском периоду предвиђа се и 
установљавање децентрализованог система упра-
вљања отпадом, на нивоу градског подручја. На-
ведени децентрализовани систем спроводио би се 
прикупљањем примарно селектованог органског и 
неорганског отпада у планираној трансфер станици 
на локацији општинске депоније «Јеремино поље « 
( «Меткор»), рециклажним двориштима, и/или ор-
ганизацијом мобилних трансфер станица за прику-
пљање и откуп секундарних сировина.

На основу свих наведених планских докумената 
опредељење је да се упоредо са отварањем регио-
налне депоније за подручје Браничевског округа на 
територији града Смедерева, изврши рекултивација 
градске депоније «Меткор», санација и краткотрајно 
коришћење (3-5 година, до реализације регионалне 
депоније) и затварање, чишћење и ремедијација ди-
вљих сметлишта, детаљно геолошко и хидротехнич-
ко испитивање и анализа квалитета подземних вода 
у непосредној близини свих депонија (санитарне и 
несанитарних), због процене еколошке угрожено-
сти земљишта. Планско опредељење је и изград-
ња трансфер станице на локацији постојеће оп-
штинске депоније «Меткор», система рециклажних 
дворишта на територији града и то на територији 
ПГР Пожаревац 4 на локацији постојеће несанитар-
не депоније у МЗ Сопот.

У погледу медицинског отпада, предвиђа се пре-
усмеравање укупних токова на регионална скла-
дишта за медицински отпад, која ће бити накнад-
но одређена. До реализације регионалног система 
управљања, одлагање опасног отпада предвиђа се 
у оквиру медицинских установа на територији гра-
да. Потребно је у медицинским установама вршити 
одговарајуће сакупљање и одлагање инфективног и 
другог опасног отпада и све количине продукованог 
опасног отпада предавати одговарајућим инситу-
цијама на управљање, а преостали неопасни отпад 
давати комуналним предузећима на управљање. На 
сличан начин потребно је регулисати управљање 
опасним отпадом других произвођача постављајући 

као обавезу сваком произвођачу да адекватно упра-
вља са целокупним количинама опасног отпада. 

Остали опасни отпад биће преусмераван на је-
динствено складиште за подручје Нишког округа 
(коме, према Стратегији управљања отпадом грави-
тира и Пожаревац), док ће се индивидуално саку-
пљање опасног отпада из домаћинстава (батерије, 
акумулатори, уља, електронски отпад) на нивоу гра-
да Пожаревца вршити кроз центре за сакупљање. 
Поред тога предвиђена је изградња сабирног пунк-
та (хладљача) за угинуле жоивотиње и конфискате 
за подручје града Пожаревца.

Поред тога, концепцијска опредељења реализо-
ваће се кроз програме за едукацију становништва и 
локалних власти и стејкхолдера за управљање кому-
налним отпадом и дефинисање институционалног 
оквира, економских и техничких мера и инструме-
ната за развој система управљања чврстим отпадом 
на територији града Пожаревца. 

Увођење система управљања отпадом мора се од-
вијати у фазама и то:

Прва фаза (3-5 година) – јачање капацитета јав-
ног предузећа за прикупљање, транспорт и бе-
збедно одлагање отпада (ЈКП Комуналне службе 
Пожаревац), што укључује активности на санаци-
ји постојеће градске депоније Меткор, упоредо са 
подизањем јавне свести и едукације становништва, 
као и чишћење и рекултивација постојећих дивљих 
сметлишта (преусмеравањем ових токова отпада на 
градску депонију Меткор у првој и трансфер стани-
цу и регионалну депонију у другој фази). Приликом 
рекултивације депоније потребно је извршити де-
таљна геолошка и хидротехничка истраживања као 
и анализе квалитета подземних вода у непосредној 
близини сваке депоније, због могућности евентуал-
не еколошке угрожености земљишта.

Друга фаза (5-10 година) – успостављање си-
стема управљања чврстим комуналним отпадом на 
регионалном нивоу кроз преусмеравање свих токо-
ва отпада на регионалну депонију за Браничевски 
округ (Смедерево) развојем трансфер станице на 
територији рекултивисане депоније «Меткор» и ре-
циклажних дворишта за примарно прикупљање и 
селекцију (на локацијама постојећих дивљих депо-
нија). 

Трансфер станица «Меткор» биће сабирног типа 
са селекцијом отпада. Она ће прихватати све токо-
ве отпада са територије Града, (из сабирне станице 
у Костолцу, сеоских насеља Баре, Батовац, Берање, 
Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драго-
вац, Дубравица, Живица, Лучица, Касидол, Маљу-
ревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Ћирико-
вац). У њој ће се вршити селекција рециклабилних 
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материја на линији за селекцију отпада, мануелно 
издвајање и припрема рециклабилних материјала за 
даљи транспорт и рециклажу (балирањем) и прето-
вар остатка отпада у контејнере и транспорт и одла-
гање на регионалну санитарну депонију. Трансфер 
станоца би била капацитета за 50.000 становника са 
линијом за мануелно издвајање отпада. 

Евакуација опасног отпада ка регионалним скла-
диштима вршиће се у овој фази, као и рекултиваци-
ја земљишта на којима су се налазиле депоније ради 
привођења новим наменама.

Паралелно са обе фазе вршиће се и заустављање 
досадашњег тренда просторне дисперзије депони-
ја дуж путева,речних токова и у близини сеоских и 
градских насеља; индивидуално прикупљање ор-
ганског и неорганског отпада, прерада органског 
отпада на локалном нивоу и даља дистрибуција 
неорганског отпада крајњим корисницима, тј. отку-
пљивачима секундарних сировина и др.

Фазност у реализацији система управљања отпа-
дом за градско подручје Пожаревца директно ће за-
висити од прoцeнe њихoвe извoдљивoсти oд стрaнe 
oпштинскe упрaвe и од финaнсиjских мoгућнoсти 
зa рeшaвaњe oвoг прoблeмa.

II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА

На основу услова Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево (услови бр. 04 350-
132/16 од 28.09.2016.) установљено је да на подруч-
ју Плана нема утврђених непокретних културних 
добара.

Према овим условима, добра која уживају прет-
ходну заштиту су Комплекс казнено-поправног за-
вода Забела и археолошки локалитет Могила. 

Извођење реконструкције, санације, адаптације, 
доградње, надградње и инвестиционог одржавања 
објеката који уживају претходну заштиту врши се 
на основу услова Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево.

У оквиру посебних мера заштите и услова чу-
вања, одржавања и коришћења добара која ужива-
ју претходну заштиту прописана је обавеза израде 
плана нижег реда за комплекс који обухвата затвор-
ски комплекс, производни комплекс „Препород” 
и вишепородично стамбено насеље („становање 
средње спратности” у овом Плану).

Археолошки локалитети представљају важан 
сегмент културног наслеђа, а због чињенице да се 
о њиховим својствима, хронологији и значају може 

са сигурношћу говорити тек на основу спроведе-
них систематских археолошких истраживања или 
претходних сондажних истраживања, неопходно је 
обезбедити археолошки надзор током извођења зе-
мљаних радова у њиховој близини. 

Извођење земљаних радова, било које врсте, 
врши се према условима Регионалног завода за за-
штиту споменика културе Смедерево. Инвеститор 
и извођач у обавези су да обавесте надлежни завод 
најмање петнаест дана пре извођења земљаних ра-
дова.

Обавеза инвеститора приликом реализације ин-
фраструктурне мреже је финансирање археолошке 
обраде терена, надзор, промена динамике радова и 
измене у пројектима непосредно пре и у току радо-
ва.

Ако се у току грађевинских и других радова на-
иђе на археолошка налазишта и археолошке пред-
мете, извођач радова је дужан да одмах, без одла-
гања прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе и да предузме мере да 
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор 
је дужан да обезбеди средства за истраживање, за-
штиту, чување, публиковање и излагање добра које 
ужива претходну заштиту које открије приликом из-
градње, до предаје добра на чување надлежној уста-
нови заштите.

II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

Према условима Завода за заштиту природе, бр. 
020-1208/2 од 22.06.2016. године, у обухвату Плана 
нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите еколошки значајних 
подручја и међународних еколошких коридора еко-
лошке мреже РС, нити евидентираних природних 
добара.

Усклађивање коришћења простора за потребе 
развоја с потребема и циљевима очувања природе 
засниваће се на потпуном поштовању прописаних 
мера и режима заштите од стране надлежних уста-
нова. 

Уколико се током радова наиђе на природно до-
бро које је геолошко-палеонтолошког или минера-
лошко-петрографског порекла, а за које се претпо-
ставља да има својства природног добра, потребно 
је обавестити Завод за заштиту природе Србије и 
предузети све мере како не би дошло до оштећења 
до доласка одговорног лица.
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II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 
И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ

Заштита од ратних разарања

Заштита од ратних разарања планира се:
• у склоништима основне заштите, отпорности 

100 KPa, у објектима од значаја за одбрану и 
отвореним блоковима становања високе спрат-
ности;

• у склоништима допунске заштите, отпорности 
50 Kpa (централно подручје, посебна намена, 
објекти јавне намене)

• у склоништима допунске заштите (ван централ-
ног подручја)

Заштита од елементарних непогода

Подручје плана подложно је у одређеној мери 
опасностима од елементарних непогода и то од: 
земљотреса, пожара, временских непогода (посеб-
но зимских) и др. За одбрану од земљотреса важе 
практично исти услови као за одбрану и заштиту од 
ратних разарања. У превентиви против земљотреса 
обавезна је примена важећих асеизмичких прописа 
при санацији постојећих и изградњи нових објека-
та.

Заштита од акцидената и елементарних непого-
да и обезбеђење услова и мера за заштиту подручја 
остварују се: 
• мерама заштите од зимских и летњих непогода;
• мерама заштите од шумских пожара, као најопа-

сније елементарне непогоде која може захватити 
шире подручје Плана;

• мерама заштите од земљотреса;
• мерама институционалне организованости.

Заштита од техничко-технолошких несрећа 
(пожара, експлозија…)

Мере заштите од пожара и експлозија одређене 
су Условима Одсека за превентивну заштиту Оде-
љења за ванредне ситуације у Пожаревцу Сектора 
за ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије бр. 217-5846/16-1 од 
14.6.2016. године, и то:
• Потребно је одредити извориште воде и капаци-

тет градске водоводне мреже која обезбеђује до-
вољну количину воде за гашење пожара;

• Удаљеност између зона предвиђених за стамбене 
објекте и објекте јавне намене и зоне предвиђе-
не за индустријске објекте и објекте специјалне 
намене;

• Приступне путеве и пролазе за ватрогасна вози-
ла;

• Безбедносне појасеве између објеката којима се 
спречава ширење пожара и експлозија, сигурно-
сне удаљености између објеката или њихово по-
жарно одвајање;

• Могућност евакуације и спасавања људи.
Планом је предвиђено уређење и проширење 

мреже улица и њихово прилагођавање потребама 
заштите од пожара у складу са техничким могућ-
ностима.

Заштита од пожара предвиђа следеће мере које 
је потребно применити при изради техничке доку-
ментације:
• потребно је предвидети реконструкцију и из-

градњу уличне хидрантске мреже, пре свега на 
главним путним правцима и у рејонима већих 
четинарских комплекса, и извођење унутрашње 
хидрантске мреже у објектима, сходно важећим 
прописима о техничким нормативима за спољну 
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење по-
жара;

• објекти морају бити изведени у складу са Зако-
ном о заштити од пожара;

• објекте реализовати у складу са важећим технич-
ким препорукама СРПС;

• уколико се предвиђа фазна изградња објеката, 
обезбедити да свака фаза представља технич-
ко-економску целину;

• приступне путеве до објеката обезбедити и изве-
сти у складу са важећим правилником о технич-
ким нормативима за приступне путеве, окрет-
нице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара;

• уколико се предвиђа изградња гаража за путнич-
ке аутомобиле, пројектну документацију урадити 
у складу са важећим правилником о техничким 
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомо-
биле од пожара и експлозија;

• електричну инсталацију у објектима пројектова-
ти и извести у складу са важећим правилником о 
техничким нормативима за електричне инстала-
ције високог напона;

• пројектовање и извођење громобранске инста-
лације за заштиту објеката од атмосферског пра-
жњења, извршити на основу прорачунатог нивоа 
заштите и урадити у складу са Законом о зашти-
ти од пожара, важећим правилником о технич-
ким нормативима за заштиту објеката од атмо-
сферског пражњења и СРПС стандардима;

• системе вентилације и климатизације у објекти-
ма предвидети у складу са важећим правилником 
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о техничким нормативима за вентилацију и кли-
матизацију;

• обезбедити потребну отпорност на пожар кон-
струкције објекта, сходно важећем СРПС стан-
дарду;

• предвидети употребу материјала и опреме за које 
се могу обезбедити извештаји и атестна доку-
ментација домаћин акредитованих лабораторија 
и овлашћених институција за издавање атеста;

• применити одредбе важећих правилника о тех-
ничким нормативима за пројектовање и извође-
ње завршних радова у грађевинарству;

• обезбедити сигурну евакуацију људи употребом 
негоривих материјала у складу са важећим СРПС 
стандардом, у обради ентеријера и избором кон-
струкције одговарајуће отпорности на пожар, као 
и постављањем врата на објектима са одговарају-
ћим смером и начином отварања.
При изради техничке документације и изградњи 

објеката применити и остале позитивне прописе и 
стандарде са обавезном применом.

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ  
УСЛОВИ

Простор у у границама Плана обухвата терене 
који спадају у категорију стабилних и условно ста-
билних. Површину терена прекривају квартарни се-
дименти, као и плеистоцидне наслаге леса и лесоид-
них глина, прашинасте глине, пескови и заглињени 
пескови и холоценски наноси реке Велике Мораве, 
као и делувијално-елувијални наноси на падинама 
Пожаревачке греде дебљине од 3-6 m. Лесне на-
слаге покривају највише делове терена. Овде је лес 
дебљине 3-5 m и почиње глиновитом варијантом – 
„барским лесом”. Алувијум у ужем смислу изграђен 
је од фација поводња и корита. Поводањске наслаге 
покривају алувијалне равни, а изграђени су од пе-
скова, и песковитих седимената дебљине од 2-5 m. 
Фација корита изграђена је од песковито-шљун-
ковитих седимената, просечно дебљине око 5 m, а 
максимална 15 m. Делувијално-елувијална распа-
дина покрива практично целу падину Пожаревач-
ке греде, а представљена је прашинасто-песковито 
глиновитим седиментима лесоидног хабитуса. У 
вишим деловима падине седименти су крупнијег 
зрна са доста конкреција CaCО3 пореклом из леса, 
док је у подножју падине заступљена фина праши-
насто-глиновита фракција.
На основу истражних радова геолошких и 
хидрогеолошких истраживања, издвојено је више 
хидрогеолошких колектора и издани формираних 
у њима. Водоносни хоризонт „I” представљен 

алувијалним песковито-шљунковитим наслагама 
реке Велике Мораве, присутан је на дубини 5,85-
6,30 m, на целом истраженом простору. Издан је 
са слободним нивоом. Појава нивоа воде је дубине 
6,10 m и у току године варира у просеку 0,60 m. 

При пројектовању обратити пажњу на нивелаци-
она решења терена, тако да дође до што мањег на-
рушавања природног равнотежног стања, и приме-
нити потребне мере у циљу стабилности објекта. За 
сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања ради потпуне геотехничке идентифи-
кације и класификације тла и дефинисања услова и 
начина градње. Изградњу сваког планираног објек-
та прилагодити инжењерско-геолошким карактери-
стикама рејона у коме се локација налази.

Реконструкција, односно надградња и доградња 
објекта је могућа ако се истраживањима утврди да 
је исти фундиран на одговарајући начин и да увећа-
ње оптерећења на темеље неће изазвати штетне по-
следице по објекат. У супротном, потребно је спро-
вести одговарајуће интервенције на темељима као 
санационе мере како би се омогућило прихватање 
додатног оптерећења.

II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ПРИСТУПАЧНОСТИ

Јавне површине (улице, тргови, паркови, скве-
рови), зграде јавне и пословне намене и зграде са 
десет или више станова, морају бити пројектоване 
у складу са Правилником о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особа-
ма („Сл.гласник РС”, бр. 22/15).

Посебни услови приступачности односе се на 
планирање нових објеката и простора, пројекто-
вање и изградњу и доградњу нових објеката, и на 
реконструкцију и адаптацију постојећих објеката, 
када је то могуће у техничком смислу.

II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ  
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Eнергетска ефикасност у свим секторима потро-
шње врло је ниска на целом подручју ПГР Пожа-
ревца. Производњу и потрошњу топлотне енергије 
за индустијске потребе карактерише недостатак 
модерне технологије, па је самим тим, и енергетска 
ефикасност мала. Поуздано утврђивање финалне 
потрошње енергије у индустрији по индустријским 
гранама и дефинисање енергетских индикатора на 
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бази расположивих података тренутно није могуће. 
Поред недостатка података о потрошњи финалне 
енергије у индустрији, не постоје ни целовите си-
стемске анализе, што додатно отежава утврђивење 
финалне потрошње енергије у овом сектору. Како би 
се превазишли наведени недостаци, у наредном пе-
риоду је неопходно спровести снимање стања кроз 
систематске студије, енергетске ревизије и увођења 
система газдовања енергијом (енергетског менаџмен-
та). Ово је значајно и због постојања великих разлика 
у погледу нивоа упослености капацитета, економских 
прилика и пословања, како између различитих грана 
индустрије, тако и између појединачних предузећа. 

На подручју ПГР Пожаревац, енергетска ефика-
сност у саобраћају слична је као и у Републици. У 
сектору саобраћаја доминира друмски саобраћај. 
Kључни проблем у погледу енергетске ефикасно-
сти, заштите животне средине, али и безбедности у 
саобраћају је старост возног парка.

На подручју ПГР Пожаревац не постоји праће-
ње енергетских биланса и потреба, па самим тим 
ни планови развоја енергетике у наредном перио-
ду. Природни услови подручја ослањају се на прои-
зводњу енергије пре свега из угља.

Разлози за велику потрошњу eнергије на подруч-
ју ПГР Пожаревац су:
• велики губици који настају у транспорту кроз си-

стем грејања због дотрајалих и неадекватно изо-
лованих цеви;

• расипање енергије јер се даљинско грејање плаћа 
по квадратном метру, а не по стварној потрошњи, 
те корисници нису мотивисани да је штеде; 

• непостојање довољне свести грађана о томе да је 
енергија вредан ресурс који треба трошити раци-
онално; 

• непостојање управљања енергијом - енергетског 
менаџмента; и 

• непостојање адекватне спољне термоизолације; 
термостатских вентила за радијаторе који би ре-
гулисали потрошњу у складу са температуром, 
као и коришћење неадекватних електричних уре-
ђаја у домаћинствима који троше више струје. 
Ограничење за развој енергетски ефикасне про-

изводње и потрошње на подручју ПГР Пожаревац 
представља: старост енергетских објеката, опреме 
и мреже, што уз ограничена средства за инвести-
ције и одржавање енергетских капацитета, доводи 
до великих техничких губитака у транспорту и ди-
стрибуцији електричне и топлотне енергије; нера-
ционално коришћење енергије, посебно електрое-
нергије за грејне потребе, као и велика специфична 
потрошња енергије по јединици производа. Да би се 
успоставиле мере за повећање енергетске ефикасно-

сти најпре је неопходно идентификовати основне ба-
ријере за њено повећање, које се могу класификовати 
на финансијске, социјалне и техничке.

III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења која се прописују овим 
планом важе за цео обухват плана, а посебна прави-
ла грађења важе за појединачне зоне, намене и гра-
ђевинске парцеле. Изградња објеката мора да буде у 
складу са важећим Законом о планирању и изград-
њи, правилима грађења из овог плана и техничким 
прописима.

III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Врста и намена објеката
Врста и намена објеката који се могу градити 

на површинама осталих намена одређене су прете-
жном наменом. Претежне намене планиране на по-
вршинама осталих намене су:
• становање – стамбене зграде свих типова, са јед-

ним или више станова или за заједничко станова-
ње, становање руралног типа;

• производња и складиштење;
• комерцијално-услужне делатности – трговина, 

пословање, угоститељство, туризам, услужно 
занатство и друге намене из терцијарног сектора 
– непроизводне услужне делатности, укључујући 
управно-пословне објекте јавних предузећа.

Објекти јавне намене који нису у јавној својини, 
граде се у складу са правилима датим у поглављу 
II.3 „Услови за уређење и изградњу површина и 
објеката јавних намена”.

Није дозвољена изградња или било каква проме-
на у простору, која би могла да наруши или угрози 
објекат или функцију на суседној парцели. Нису до-
звољене намене које производе ниво буке, аерозага-
ђења и отпадне материје које могу да угрозе друге 
намене у непосредном окружењу.

Није дозвољена изградња објеката, без обзира на 
намену, који неповољно утичу на ваздух, земљиште 
и подземне воде или изгледом, прекомерном буком 
или на други начин могу нарушити или уништити 
вредности подручја или угрозити постојеће и пла-
ниране објекте.

Дозвољена је изградња за прославе, аутопери-
оница, аутомеханичарских, аутоелектричарских и 
вулканизерских радњи. Ови садржаји дозвољени 
су изван централне градске зоне, уз обавезу реша-
вања паркирања за све кориснике и посетиоце на 
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сопственој парцели, уз поштовање услова зашти-
те животне средине, а посебно заштите од буке. За 
објекте чија је БРГП већа од 1000 м2 и за комплексе 
који укључују више намена, обавезна је израда ур-
банистичког пројекта.

Постојећи објекти који не припадају планираној 
или њој компатибилној претежној намени, задржа-
вају се до привођења земљишта намени, с тим што 
је забрањена њихова доградња, а дозвољени су ра-
дови на текућем и инвестиционом одржавању, са-
нацији и енергетској санацији. Реконструкција и 
адаптација су дозвољени само у функцији прилаго-
ђавања планираној намени.

У сваком објекту и на свакој грађевинској пар-
цели дозвољени су, пoред претежне, и садржаји 
других намена компатибилних са претежном према 
табели 3. „Компатибилне намене”, уз услов да је 
њихова укупна БРГП мања од укупне БРГП објека-
та или делова објеката који припадају претежној на-
мени. У случају промене намене неке грађевинске 
парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом, 
у другу компатибилну намену (у складу са табелом 
5), не мењају се правила грађења. 

Дозвољена је и изградња других објеката који 
припадају компатибилној намени, уз услов да је њи-
хова БРГП мања од БРГП главног објекта на грађе-
винској парцели и да не угрожавају главни објекат 
на парцели и објекте на суседним парцелама. Није 
дозвољена никаква изградња надземних објеката у 
простору између регулационе и грађевинске линије.

Врста и намена објеката који се могу градити на 
површинама јавних намена дефинисане су у погла-
вљу II.1.3.1. „Површине и објекти јавне намене”, и 
поглављу II.3. „Услови за уређење и изградњу повр-
шина и објеката јавне намене”. На парцелама које 
су планиране за јавне намене могу се подизати само 
објекти у функцији планираних намена. На јавним 
зеленим и саобраћајним површинама забрањена је 
изградња објеката високоградње.

Сви планирани садржаји означени су на графич-
ким прилозима прилозима – карта 2 „План намене”, 
Р – 1:5.000 и карта 3 „План регулације и нивелације 
и решење саобраћајних површина”, Р – 1:2.500.

Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле

Положај грађевинске парцеле је утврђен регула-
ционом линијом у односу на површину јавне наме-
не и разделним границама парцеле према суседним 
парцелама. Овим планом утврђују се регулационе 
линије, односно, издвајају се површине јавне наме-
не од површина осталих намена. Међне линије из-

међу парцела осталих намена, као и између парцела 
које припадају истој јавној намени (саобраћајне по-
вршине), одређују се у поступку спровођења Плана, 
у складу са смерницама датим у правилима уређења 
и правилима грађења, кроз израду пројеката парце-
лације и препарцелације.

Дозвољава се деоба катастарских парцела до ми-
нимума утврђеног овим планом за поједине намене, 
ради корекција затечене парцелације у циљу фор-
мирања грађевинских парцела оптималних величи-
на и облика за изградњу објеката у складу са реше-
њима из Плана, правилима о грађењу и техничким 
прописима као и обезбеђења саобраћајних и других 
инфраструктурних коридора.

Дозвољава се формирање нове грађевинске пар-
целе спајањем делова две или више катастарских 
парцела под условом да је новоформирана парцела 
већа од минимума утврђеног овим планом за поје-
дине намене. Мање парцеле могуће је формирати 
само за објекте инфраструктуре. Спајање парцела 
различитих планираних претежних намена дозво-
љена је уколико су те намене компатибилне, уз оба-
везну претходну израду урбанистичког пројекта.

Грађевинска парцела има облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са решењима из плана, 
правилима струке и важећим техничким прописи-
ма. Новоформиране парцеле треба да имају облик 
што ближу правоугаонику или трапезу, са бочним 
међама управним на регулациону линију, а одступа-
ња су могућа изузетно, у циљу прилагођавања тере-
ну или затеченој парцелацији. При изради пројека-
та парцелације и препарцелације, водити рачуна да 
преостали простор у блоку, који припада суседним 
катастарским парцелама, испуњава услове за фор-
мирање нових грађевинских парцела.

Изузетак од горенаведених правила су парцеле 
које настају у поступку одређивања земљишта за 
редовну употребу, а које изузетно могу бити нестан-
дардне, уколико нема довољно простора за форми-
рање парцеле стандардне величине и облика. У том 
случају, парцеле се формирају тако да обухватају 
најмање земљиште испод објекта, укључујући тро-
тоар око објекта (осим тротоара који је део попреч-
ног профила јавне саобраћајне површине), као и 
хоризонталну пројекцију подземних етажа, уколи-
ко су оне веће од приземља. За потребе одређивања 
земљишта за редовну употребу, обавезна је израда 
пројеката парцелације, односно, препарцелације.

Грађевинска парцела мора имати приступ на 
јавну саобраћајну површину. Изузетно, дозвољен 
је посредан приступ грађевинске парцеле на јавну 
саобраћајну површину, преко сукорисничке повр-
шине.
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За спровођење поступка парцелације и препар-
целације катастарских парцела на којима се налазе 
објекти проглашени за културна добра, потребни су 
услови и сагласности надлежног завода за заштиту 
споменика културе.

Минималне димензије грађевинских парцела за 
сваку планирану намену, дате су у посебним прави-
лима грађења.

Положај објеката на парцели

Грађевинска линија се утврђује овим планом у 
односу на регулациону линију и представља крајњу 
линију до које се може вршити изградња основног 
надземног габарита зграде према регулационој ли-
нији. Грађевинске линије дефинисане су у графич-
ком прилогу – карта 3 „План регулације и нивела-
ције и решење саобраћајних површина”, Р – 1:2500.

Подземна и надземна грађевинска линија се по-
клапају, изузев уколико је правилима грађења одре-
ђено другачије.

Минимална растојања објеката од бочних и зад-
њих граница парцеле дата су у посебним правилима 
грађења. Прописана растојања и грађевинске лини-
је не односе се на објекте нискоградње и уређење 
терена, уколико њихова висина не прелази макси-
малну дозвољену висину ограде.

Објекти који се налазе на међи, као и на расто-
јању мањем од 1 м, морају према суседној парцели 
имати калкански зид, односно не смеју имати пре-
ма суседној парцели оријентисане кровне равни и 
олуке, било да се ради о реконструкцији, доградњи, 
надградњи или новој градњи.

За већ формиране грађевинске парцеле, као и за 
парцеле које ће услед промењене регулације имати 
имати мању дубину и ширину фронта, могуће је 
утврдити мања удаљења од задње границе парцеле, 
односно она одстојања која важе за бочне границе 
парцеле и суседне објекте. 

Висина објеката

Максимална дозвољена висина објекта за одре-
ђену зону дата је у посебним правилима грађења. 
Висина објекта може бити једнака максималној до-
звољеној висини или мања од ње.

Уколико се на суседној парцели налази објекат 
који је под заштитом као споменик културе, висина 
новог објекта у делу према објекту под заштитом 
може бити највише за једну спратну висину виша, 
осим уколико надлежни завод за заштиту спомени-
ка културе својим условима пропише другачије.

Висина слемена може бити највише 3 m виша од 
највише дозвољене висине објекта.

Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели

На свим грађевинским парцелама дозвољена је 
изградња више објеката у функцији планиране на-
мене, уз поштовање грађевинских линија и мини-
малног процента зелених и слободних површина, 
датог у посебним правилима грађења за сваку пре-
тежну намену. Дозвољена је и изградња других обје-
ката који припадају компатибилној намени, с тим да 
је њихова БРГП мања од БРГП главног објекта на 
грађевинској парцели. 

На парцелама у зонама становања ниске спрат-
ности, изван централне градске зоне, дозвољено је 
подизање помоћних објеката у функцији становања 
(гаража, баштенска кућица), уз услов да се налазе 
у задњем делу парцеле. Дозвољено је и подизање 
мањих надстрешница за паркинг места или сеница.

Услови за обнову и реконструкцију објеката

Постојећи објекти могу се задржати, уколико 
одговарају планираној претежној, или њој компа-
тибилној, намени и начину коришћења простора. 
Дозвољава се њихова доградња, реконструкција, 
адаптација или санација, као и замена новим објек-
тима по потреби, у оквиру услова датих овим пла-
ном. Ако постојећи објекат на грађевинској парцели 
не одговара условима из овог плана, дозвољени су 
само радови на текућем и инвестиционом одржа-
вању, санацији и енергетској санацији тог објекта. 
Реконструкција таквих објеката дозвољена је само 
у виду прилагођавања спољног изгледа објекта ам-
бијенту. Изузетно, постојећи објекти који прелазе 
планирану грађевинску линију могу се дограђива-
ти, под условом да дограђени део не прелази преко 
планиране грађевинске линије.

Није дозвољена парцијална реконструкција фа-
сада објеката (промена облоге или боје само јед-
ног дела фасаде). У случају доградње, обавезно 
поштовати изворно архитектонско решење приме-
ном неког од пројектантских метода интерполације 
(факсимил, транспозиција или контраст), како би 
се дограђени део уклопио у архитектонску целину. 
Застакљивање отворених тераса и замене фасадне 
столарије мора се вршити тако да не нарушава ин-
тегритет архитектонске целине објекта.

Дозвољено је да се тавански простори објеката 
изграђених пре доношења овог плана могу адапти-
рати у користан простор. Обавезно је да се задржи 
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геометрија крова (коте венца и слемена крова и на-
гиби кровних равни), и нису дозвољене нове кровне 
баџе.

Услове за обнову и реконструкцију објеката који 
су под заштитом или претходном заштитом као кул-
турна добра, утврђује надлежни завод за заштиту 
споменика културе.

За просторну целину КПЗ којој припада ком-
плекс казнено-поправног завода „Забела” предвиђе-
на је израда плана детаљне регулације. 

Правила за ограђивање

Ограда на регулационој линији може бити висока 
највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно 
транспарентна или „жива” ограда. Уколико ограда 
има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. 
Ограда објекта на углу двеју улица, својом виси-
ном и материјализацијом не сме да угрожава пре-
гледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле 
могу се ограђивати живом оградом, транспаретном 
оградом до висине максимално 1,8 m или комбина-
цијом зидане и транспарентне ограде с тим што ви-
сина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

Капије на регулационој линији не смеју се отва-
рати на споља, ван регулационе линије. Ограда, сту-
бови ограде и капије морају бити на грађевинској 
линији која се ограђује. За сваку грађевинску парце-
лу дозвољава се постављање само једне колске ка-
пије. Уколико парцела излази на више улица, према 
свакој је дозвољено поставити колску капију.

Дозвољено је преграђивање функционалних це-
лина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење 
стамбеног и економског дела парцела, стамбеног 
и пословног/производног дела парцеле) уз услов 
да висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде.

Објекти инфраструктуре ограђују се по правилу 
транспарентном или „живом” оградом, максималне 
висине 1,4  m, изузетно 2 m, уколико другачије није 
одређено посебним техничким прописима.

Терени за спортове с лоптом могу имати заштит-
ну транспарентну ограду до висине од 3 m, од жича-
ног плетива са окцима величине усклађене са вели-
чином лопте која се користи у предметном спорту.

Није дозвољена изградња потпорних зидова на 
граници парцеле. Уколико је неопходно извршити 
нивелацију и каскадирање терена уз примену пот-
порних конструкција, за њих важе правила о ра-
стојању од суседних парцела и објеката иста као 
за саме објекте. Висина потпорног зида може бити 
максимум 1,2 m.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за 
паркирање возила

Свака грађевинска парцела мора имати приступ 
на јавну саобраћајну површину. Ширина колско-пе-
шачког приступа износи најмање 3,5 m. Изузетно, 
дозвољава се приступ грађевинских парцела на јав-
ну саобраћајну површину преко интерних сукори-
сничких саобраћајних површина које нису јавне.
За паркирање возила корисника простора у оквиру 
грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг 
место на предметној грађевинској парцели. При 
дефинисању површина потребних за стационирање 
возила за новопланиране објекте прописују се 
нормативи према следећој табели.

Табела 18. Нормативи за димензионисање пар-
кинг простора у зависности од намене површина

Намена 1 ПМ на:

Стамбени објекти 1 стан

Банка, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа

70 m2 корисног простора

Пошта 150 m2 корисног простора

Трговина на мало 100 m2 корисног простора

Угоститељски објекат Користан простор за 8 столица

Хотелијерска установа Користан простор за 10 кревета

Позориште или биоскоп Користан простор за 30 гледалаца

Спортска хала Користан простор за 40 гледалаца

Производни, магацински и 
индустријски објекат 200 m2 корисног простора

Правила за димензионисање паркинг места дата 
су у поглављу II.3.9. „Саобраћајне површине и 
објекти”.

III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Становање ниске спратности 

Табела 19. Посебна правила грађења за површине 
са наменом становање ниске спратности 
услови за формирање 
грађевинске парцеле

•	 минимална површина парцеле је 
300 m2;

•	 максимална површина парцеле је 
900 m2;

•	 најмања ширина фронта парцеле је 
12 m;

највећи дозвољени индекс 
заузетости (Из)

•	 40%

највећа дозвољена висина 
објекта

•	 висина венца до 10,5 m; 
•	 оријентациона спратност П+1+Пк;
•	 могућа изградња подземне етаже;

положај објекта у односу на 
регулацију

•	 минимално растојање између 
грађевинске и регулационе линије за 
објекат 5,0 м. 
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растојања објекта од бочних 
граница парцеле*

•	 најмање 1/4 висине објекта, али не 
мање од 2 m (растојање се односи и 
на грађевинске испаде, попут еркера, 
балкона, надстрешница и сл.), уз 
услов поштовања растојања између 
суседних објеката;

•	 по правилу, зграде се постављају као 
слободностојеће;

•	 дозвољена је изградња двојних зграда 
(једнострано бочно узиданих).

растојања објекта од задње 
границе парцеле*

•	 За већ формиране грађевинске 
парцеле, као и за парцеле које ће 
услед промењене регулације имати 
имати мању дубину и ширину фронта, 
могуће је утврдити мања удаљења од 
задње границе парцеле, односно она 
одстојања која важе за бочне границе 
парцеле и суседне објекте. 

•	 објекти који се налазе на углу улица 
или излазе на две паралелне улице 
немају задњу границу парцеле, већ 
се све њихове границе које нису на 
регулацији третирају као бочне.

заштита суседних објеката* •	 међусобна бочна удаљеност објеката 
на суседним грађевинским парцелама 
је најмање 4 m, али не мање од 1/2 
висине вишег објекта. За одређивање 
овог растојања меродавна је висина 
бочне фасаде објекта, окренуте ка 
суседу. Изузетно, уколико постојећи 
објекат на суседној парцели има 
висину већу од највеће дозвољене 
овим планом, као референтна висина 
узима се највећа дозвољена висина;

•	 није дозвољено пројектовање 
отвора стамбених просторија према 
суседним објектима, који су на 
растојању мањем од 4 m;

•	 није дозвољено пројектовање отвора 
стамбених просторија према бочним 
границама парцеле на растојању 
мањем од 2,5 m;

•	 отвори помоћних просторија могу 
бити и на мањем растојању, али не 
мање од 2 m. У том случају морају 
имати парапет висине најмање 180 m 
и морају имати нетранспарентну 
испуну;

•	 објекти у низу морају имати исту 
дубину (задњу фасаду у истој 
равни), најмање у дужини од 1,5 m 
од бочне границе парцеле, изузев 
када постојећи објекти имају дубину 
већу од планом дозвољене, која је 
обавезујућа за нове објекте.

међусобна удаљеност 
објеката*

•	 примењују се правила која важе за 
објекте на суседним грађевинским 
парцелама.

услови за зелене и слободне 
површине

•	 минимални проценат зелених 
површина на парцели 30%, незастрте 
зелене површине мин.15% (у 
директном контакту са тлом)

услови за изградњу помоћних 
објеката

•	 дозвољена је изградња помоћних 
објеката у функцији становања 
(гаража, баштенска кућица и сл), уз 
услов да се налазе у задњем дворишту 
и да не угрожавају друге објекте на 
парцели и на суседним парцелама;

•	 дозвољено је подизање сеника и 
мањих надстрешница за паркинг 
места, такође у задњем дворишту;

•	 помоћни објекти могу бити 
искључиво приземни;

•	 висина венца помоћног објекта 
је највише 3 m, према границама 
парцеле;

•	 помоћни објекти могу се градити на 
растојању не мањем од 1 m од бочних 
и задњих граница парцеле. Изузетно, 
уз сагласност суседа, помоћни објекти 
могу се градити на граници парцеле.

остали услови: ограђивање, 
обезбеђивање приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила итд.

•	 дато у општим правилима грађења

Становање средње спратности 
у отвореном блоку

Правила грађења за намену овог типа дефинишу 
се планом детаљне регулације чија је израда про-
писана условима надлежне институције за зашти-
ту споменика културе (услови бр. 04 350-132/16 од 
28.09.2016., Регионални завод за заштиту спомени-
ка културе Смедерево).

Становање руралног типа 

Табела 20. Посебна правила грађења за површине 
са наменом становање руралног типа.

услови за формирање 
грађевинске парцеле

•	 минимална површина парцеле је 600 m2;
•	 максимална површина парцеле је 3000 m2;
•	 најмања ширина фронта парцеле је 12 m.

највећи дозвољени индекс 
заузетости (Из) •	 30%

највећа дозвољена висина 
стамбеног објекта

•	 висина венца до 8,5 m; 
•	 оријентациона спратност П+1+Пк;
•	 могућа изградња подземних етажа.

положај објекта у односу на 
регулацију

•	 минимално растојање између грађевинске 
и регулационе линије за објекат 5 м

растојања објекта од бочних 
граница парцеле

•	 најмање 1/4 висине објекта, али не 
мање од 2 m (растојање се односи и на 
грађевинске испаде, попут еркера, балкона, 
надстрешница и сл.), уз услов поштовања 
растојања између суседних објеката;

•	 по правилу, зграде се постављају као 
слободностојеће.

растојања објекта од задње 
границе парцеле

•	 најмање 1 висина објекта, али не 
мање од 8 m (растојање се односи и на 
грађевинске испаде, попут еркера, балкона, 
надстрешница и сл.);

•	 изузетно, када је дубина парцеле мања од 
20 m, најмање растојање објекта од задње 
границе парцеле износи 2/3 висине објекта, 
али не мање од 6 m;

•	 објекти који се налазе на углу улица или 
излазе на две паралелне улице немају 
задњу границу парцеле, већ се све њихове 
границе које нису на регулацији третирају 
као бочне.

заштита суседних објеката

•	 међусобна бочна удаљеност објеката на 
суседним грађевинским парцелама је 
најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине 
вишег објекта. За одређивање овог 
растојања меродавна је висина бочне 
фасаде објекта, окренуте ка суседу. 
Изузетно, уколико постојећи објекат на 
суседној парцели има висину већу од 
највеће дозвољене овим планом, као 
референтна висина узима се највећа 
дозвољена висина;
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•	 није дозвољено пројектовање отвора 
стамбених просторија према суседним 
објектима, који су на растојању мањем од 
4 m;

•	 није дозвољено пројектовање отвора 
стамбених просторија према бочним 
границама парцеле на растојању мањем 
од 2,5 m;

•	 објекти у низу морају имати исту дубину 
(задњу фасаду у истој равни), најмање у 
дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, 
изузев када постојећи објекти имају 

•	 дубину већу од планом дозвољене, која је 
обавезујућа за нове објекте.

међусобна удаљеност објеката

•	 код два или више стамбена објекта, 
примењују се правила која важе за објекте 
на суседним грађевинским парцелама;

•	 међусобна удаљеност стамбеног објекта 
од економских објеката у функцији 
пољопривреде минимално 8,0m; 

•	 за удаљеност економских и помоћних 
објеката у односу на стамбене, према 
посебним условима датим на крају ове 
табеле.

услови за зелене и слободне 
површине

•	 минимални проценат зелених површина 
на парцели 40% и заштитни зелени појас 
према приступној саобраћајници;

•	 незастрте зелене површине мин. 20% (у 
директном контакту са тлом)

услови за изградњу помоћних 
објеката

•	 према правилима за формирање 
економских дворишта и посебним 
правилима за економске и помоћне објекте; 

•	 помоћни објекти могу бити искључиво 
приземни;

•	 висина венца помоћног објекта је највише 
3 m, према границама парцеле.

остали услови: ограђивање, 
обезбеђивање приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила итд.

•	 дато у општим правилима грађења
•	 до привођења парцела планираној намени, 

површине планиране за становање 
руралног типа могу се користити у 
функцији пољопривреде.

*Уколико због постојећих објеката или немогућ-
ности изласка на јавну површину не постоји могућ-
ност парцелације предметна парцела сматраће се 
грађевинском иако има површину већу од макси-
малне.

Правила за формирање  
економских дворишта

При изградњи нових, односно доградњи и ре-
конструкцији постојећих објеката, обавезно се мо-
рају предузети радови за одвајање економског од 
стамбеног дела дворишта, према правилима која су 
описана на Скици 1 – „Препоручена организација 
дворишта породичних газдинстава“. Положај уз-
дужне осе стамбене зграде требало би да је на лини-
ји север-запад, са одступањима до 30%. При лока-
лизацији треба такође узети у обзир функционалне 
аспекте, повољну комуникацију с економским и 
помоћним објектима, испустима за стоку, пашња-
цима и сл. Препоручује се одвајање економског од 
стамбеног дела дворишта зеленим појасом (дрвеће, 
жбуње).

У економском дворишту треба издвојити простор 
са надстрешницом за смештај пољопривредне ме-
ханизације, посебна складишта за агрохемикалије, 
органски неразградив отпад из домаћинства, пепео, 
шљаку и сл. Према могућностима, површину дво-
ришта требало би покрити тврдом подлогом, а ат-
мосферске падавине одводити у локалну кишну ка-
нализацију или искористити природни нагиб терена 
за њихово одвођење према отвореним рововима.

Скица 1. Препоручена организација дворишта 
породичних газдинстава

Осим строгог вођења рачуна о техничко-техно-
лошким и хигијенско-санитарним стандардима, 
којима се обезбеђује ефикасно обављање стајских 
радова и добробит животиња (капацитет простора, 
осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), 
при подизању нових мини фарми, односно адапта-
цији, доградњи и реконструкцији постојећих зграда 
за смештај стоке и других економских и помоћних 
објеката породичних газдинстава обавезују следећа 
правила:
• зид са прозорским и/или вратним отворима треба 

да буде удаљен најмање 8 m од зида сопствене 
стамбене зграде и суседних стамбених и стамбе-
но-пословних зграда и зграда јавних намена;

• минимална удаљеност зида са прозорским, врат-
ним и другим отворима износи 4 m од границе су-
седне парцеле, a у случају зида без отвора – 3 m;

• стајњак се одлаже на плоче са бетонском или бе-
тоном повезаном каменом подлогом, са оквиром 
висине 20 cm, ради спречавања прилива повр-
шинских вода, односно одлива течних фракција 
стајњака; у случају држања стоке без простирке 
потребно је изградити непропусне јаме за осоку/
гнојевку, које могу да буду отвореног или затво-
реног типа;

• минимална површина ђубришне плоче треба да 
износи 3,5 m2, а минимална запремина јаме за 
течно гнојиво – 3,0 m3 по једном условном грлу 
стоке; и 
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• обавезно се морају спречити неповољни хиги-
јенско-санитарни и мирисни утицаји објеката за 
одлагање и чување чврстог и течног стајског ђу-
брива на квалитет живљења у окружењу, приме-
ном норматива који су изнети у табели 21.

Табела 21. Минимална удаљеност складита 
стајског ђубрива од других објеката у м’.

Врста објекта

Затворени 
резервоари за 
течно мерено 

од отвора 
вентилацију

Отворени 
резервоари 

запремине до 
200 m3 и плоче 

за стајњак
Бунари, водоизворишта и сл. 50 50
Све врсте водотока и других 
површинских вода 10 10

Прозори и врата просторија намењених 
за боравак људи 15 30

Производни и складишни објекти 
прехрамбене индустрије 15 50

Границe суседних грађевинских парцела 4 4
Складишта општег типа 5 10
Складишта за житарице и сточну храну 5 5
Објекти за силажу сточне хране 5 10

Уколико се нађу технолошка решења за оствари-
вање одговарајућих економских користи, у рурал-
ним двориштима се дозвољава изградња комора за 
ферментацију и складиштење биогаса капацитета 
до 100 m3, на минималној удаљености од:
• прозора и врата просторија намењених за бора-

вак људи и зграда за смештај живине – 8 m;
• других зграда – 8 m;
• граница суседне парцеле – 5 m;
• складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
• других ферментационих комора и складишта 

биогаса – 15 m;
• силоса за житарице и сточну храну капацитета 

изнад 100 тона – 15 m; и
• других грађевинских објеката који нису зграде – 

5 m.
Дозвољена је, такође, изградња савремених си-

лоса за жита и сточну храну капацитета до 100 тона, 
и то на удаљености од:
•  прозора и врата просторија намењених за бора-

вак људи и зграда за смештај стоке – 15 m;
• других зграда на сопственој парцели – 8 m;
• складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
• ферментационих комора и складишта биогаса – 

15 m; и
• граница суседне парцеле – 5 m.

Битан елемент дворишта ситних породичних 
газдинстава чине традиционални објекти за скла-
диштење финалних пољопривредних и прехрамбе-
них производа. Кошеве за кукуруз, амбаре и друга 
складишта треба градити од природних материјала, 
ослањајући се при томе на примере добре пољопри-

вредне праксе на локалном нивоу, уз вођење рачуна 
о очувању естетских и функционалних вредности 
локалног градитељског наслеђа.

Однос БРГП становања и делатности становање: 
функције 0-100%:0-100%

Изградња мањих фарми (до 10 условних грла) је 
дозвољена уз испуњење следећих услова:
• минимално заштитно одстојање између комплек-

са и стамбених објеката...............200 м
• минимално одстојање између граница комплекса 

и магистралног пута...................200 м
• минимално одстојање између граница комплекса 

и речних токова...........................200 м
• минимално одстојање између граница комплекса 

и изворишта водоснабдевања.....800 м
• фарме морају бити ограђене и заштићене заштит-

ним зеленилом.
Објекти за прераду и финалну обраду финалних 

производа биљног и животињског порекла треба 
да буду изграђени на земљишту лошијег бонитета. 
Унутар комплекса могуће је формирати пословно - 
услужне садржаје који морају бити повезани мре-
жом јавних путева. Загађене отпадне воде морају се 
претходно пречистити, пре испуштања у преципи-
јенте.

Стакленици и пластеници:
• на пољопривредном земљишту дозвољено је по-

стављање и изградња стакленика и
• пластеника
• минимална удаљеност ових објеката од међних 

линија..................................................................5 м
• минимална површина парцеле....................1200м2

• удаљеност стамбених објеката од суседне парце-
ле........................................................................10 м

• удаљеност стамбених објеката од стаје, свињца, 
живинарника....................................................15 м.

• Бунари и други живи извори воде на парцели мо-
рају да буду на вишој коти и на растојању, рачу-
најући од њихове осовине:

• од границе парцеле – минимално 5 m;
• од регулационе линије пута – минимално 7,5 m;
• од стајских зграда с непропустним подом и по-

везаних с њима непропусних плоча за одлагање 
стајњака, јама за осоку, силојама и силоторњева; 
непропусних септичких јама и других економ-
ских објеката изграђених према правилима сани-
тарне заштите вода – минимално 15 m;

• од испуста за стоку с тврдом подлогом – мини-
мално 5 m; и

• од пољског клозета; оцедних септичких јама; 
слободних испуста за стоку и других расутих

• извора загађивања подземних вода – минимално 
20–25 m.
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Дозвољена је локација бунара на удаљености ма-
њој од 5.0 m од границе парцеле, као и заједничког 
бунара на граници две парцеле, под условом да су 
на обе парцеле испоштоване напред наведене уда-
љености.

Осим строгог вођења рачуна о техничко-техно-
лошким и хигијенско- санитарним стандардима, 
којима се обезбеђује ефикасно обављање стајских 
радова и добробит животиња капацитет простора, 
осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), 
при подизању нових, односно адаптацији, доград-
њи и реконструкцији постојећих зграда за смештај 
пернатих животиња других економских и помоћних 
објеката обавезују следећа правила:
• зид са прозорским и/или вратним отворима треба 

да буде удаљен најмање 8.0 m од зида
• сопственог стамбеног објекта и суседних стамбе-

них, стамбено-пословних и објеката јавне
• намене;
• минимална удаљеност зида са прозорским, врат-

ним и другим отворима износи 4.0 m од границе 
суседне парцеле, a у случају зида без отвора – 3.0 
m; изузетно, у просторно ограниченим двори-
штима минимална удаљеност објекта са зидом 
без отвора може да износи 1.5 m од границе пар-
целе, уколико наспрам стоји објекат сличне на-
мене с истим карактеристикама;

• обавезно се морају спречити неповољни хиги-
јенско-санитарни и мирисни утицаји објеката за 
одлагање и чување чврстог и течног стајског ђу-
брива на квалитет живљења у окружењу, приме-
ном норматива из Табеле 22.

Табела 22. Минимална удаљеност складита 
стајског ђубрива од других насељских садржаја у 
м’.

Врста садржаја/објекта

Затворени 
резервоари за 

течно
ђубриво, мерено 

од отвора за
вентилацију

Отворени 
резервоари

запремине до 200 
m3 и

плоче за стајњак

Прозори и врата просторија 
намењених за боравак људи 15 30

Магацини прехрамбених производа и 
објекти прехрамбене индустрије 15 50

Границe суседних грађевинских 
парцела 4 4

Складишта општег типа 5 10
Складишта за житарице и сточну 
храну 5 5

Објекти за силажу сточне хране 5 10

Дозвољена је, такође, изградња савремених си-
лоса за жита и сточну храну мањег капацитета, на 
удаљености од:
• прозора и врата просторија намењених за бора-

вак људи и објеката за смештај стоке – 15.0 m;
• других објеката на сопственој парцели – 8.0 m;
• граница парцеле – 5.0 m.

За сва остала правила грађења у овој зони (поло-
жај објеката на парцели, услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској парцели и друга која 
нису наведена у табелама), важе Општа правила из-
градње и Правила изградње за сеоске зоне пропи-
сана Правилником о општим правилима за парце-
лацију, регулацију и изградњу („Службени гласник 
РС”, бр. 22/2015):
• За сеоске стамбене објекте који имају индирект-

ну везу са јавним путем преко приватног пролаза 
растојање регулационе линије од грађевинске ли-
није утврђује се локацијским условима;

• Међусобна удаљеност сеоских објеката који има-
ју индиректну везу са јавним путем, преко при-
ватног пролаза, утврђује се локацијским услови-
ма према врсти изградње;

• Међусобна растојања економских објеката зави-
се од организације економског дворишта, с тим 
да се прљави објекти могу постављати само низ 
доминантни ветар у односу на чисте објекте;

• Позиција економских објеката у односу на грађе-
винску линију утврђује се локацијским условима 
и применом најмањих дозвољених растојања за 
објекте. Међусобно растојање стамбеног објек-
та и сточне стаје је 15,00 m. Ђубриште и пољски 
клозет могу бити удаљени од стамбеног објек-
та, бунара, односно живог извора воде најмање 
20,00 m, и то само на нижој коти;

• У случају да се економски делови суседних 
грађевинских парцела непосредно граниче, ра-
стојање нових економских објеката од границе 
парцеле не може бити мање од 1,00 m. У случају 
када се економски део једне парцеле непосред-
но граничи са стамбеним делом друге парцеле, 
растојање нових економских објеката утврђује се 
применом правила за међусобно растојање нових 
сеоских објеката;

• На парцели са нагибом терена од јавног пута (на-
ниже), у случају нове изградње, стамбено двори-
ште се поставља на највишој коти уз јавни пут, 
најмања ширина приступног економског пута на 
парцели износи 3,00 m, а економско двориште се 
поставља иза стамбеног дворишта (наниже);

• На парцели са нагибом терена према јавном путу 
(навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти, најмања 
ширина приступног стамбеног пута је 2,50 m, а 
економског 3,00 m. Ако су испуњени ови усло-
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ви, економско двориште може бити уз јавни пут, 
а економски објекти на грађевинској линији. Ра-
стојање од грађевинске до регулационе линије 
утврђује се применом општих правила регулаци-
је увећаним за најмање 3,00 m зеленог простора.

Производња и складиштење

Табела 23. Посебна правила грађења за површине 
са наменом производња и складиштење

услови за формирање 
грађевинске парцеле

•	 минимална површина парцеле је 
800 m2;

•	 максимална површина парцеле је 
4000 m2;

•	 најмања ширина фронта парцеле је 
20 m.

највећи дозвољени индекс 
заузетости (Из) •	 40%

највећа дозвољена висина 
објекта

•	 15 m, са изузетком тачкастих 
конструкција (димњаци, антене, 
стубови);

•	 изузетно максимална висина објекта 
може бити већа од 15 m искључиво 
у случају да је условљена 
технолошким процесом.

положај објекта у односу на 
регулацију

•	 минимално растојање грађевинске и 
регулационе линије 5 м

растојања објекта од бочних 
граница парцеле*

•	 најмање 1/2 висине објекта, али не 
мање од 4m.

растојања објекта од задње 
границе парцеле* •	 најмање 6 м

растојање објекта од бочних 
суседних објеката •	  најмање 5m.

услови за зелене и слободне 
површине

•	 на парцели до 1 ха 20% (незастрто 
10%), на парцели 1-3 ха 25% 
(незастрто 12%) и на парцели преко 
3 ха 30% (незастрто 15%). 

остали услови: ограђивање, 
обезбеђивање приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила итд.

•	 дато у општим правилима грађења

Комерцијалнo-услужне делатности 

Табела 24. Посебна правила грађења за површине 
са наменом комерцијално услужне делатности 
услови за формирање 
грађевинске парцеле

•	 минимална површина парцеле је 500 m2;
•	 максимална површина парцеле је 3000 m2;
•	 најмања ширина фронта парцеле је 12 m.*

највећи дозвољени 
индекс заузетости (Из)

•	 50%

највећа дозвољена 
висина објекта

•	 11,5 m; 
•	 оријентациона спратност је П+2; 

положај објекта у односу 
на регулацију

•	 минимално растојање грађевинске и 
регулационе линије 5 м

растојања објекта од 
бочних граница парцеле*

•	 најмање 4 м

растојања објекта од 
задње границе парцеле*

•	 најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 6 m 
(растојање се односи и на грађевинске испаде, 
попут еркера, балкона, надстрешница и сл.);

услови за зелене и 
слободне површине

•	 минимални проценат зелених незастртих 
површина на парцели 20%;

•	 незастрте зелене површине мин. 10% (у 
директном контакту са тлом)

услови за ограђивање

•	 ограда на регулационој линији може бити 
висока највише 1,4 m и може бити делимично 
или потпуно транспарентна или „жива” ограда. 
Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме 
бити виша од 0,5 m;

•	 изузетно, уколико се грађевинска и регулациона 
линија поклапају, зидана сокла може бити 
висине до 1 m;

•	 бочне и задња стране парцеле могу се 
ограђивати живом оградом, транспаретном 
оградом до висине максимално 1,8 m или 
комбинацијом зидане и транспарентне ограде 
с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 
0,9 m.

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план генералне регулације јесте основ за:
• издавање локацијских услова за све локације за 

које је предвиђено непосредно спровођење;
• за израду пројеката парцелације и препарцелаци-

је;
• за утврђивање јавног интереса и спровођење по-

ступка експропријације;
• за израду урбанистичких пројеката; и
• за израду планова детаљне регулације.

Површине планиране за становање руралног 
типа спроводе се непосредном применом правила 
грађења уколико имају приступ, непосредан или по-
средан, јавним саобраћајницама и инфраструктури. 
Уколико катастарске парцеле не могу да обезбеде 
приступ јавним саобраћајницама и инфраструктури 
спроводе се обавезном израдом урбанистичког про-
јекта или плана детаљне регулације.

Урбанистички пројекат се израђује за објекте 
чија је БРГП већа од 1000 м2, за комплексе са наме-
ном производња и складиштење чија је површина 
већа од 4000 м2 и за комплексе који укључују више 
намена.

Нове површине јавне намене могу се дефинисати 
израдом урбанистичког пројекта или плана детаљне 
регулације.

Препарцелација парцела различитих планираних 
претежних намена дозвољенo је уколико су те на-
мене компатибилне, уз обавезну претходну израду 
урбанистичког пројекта. 

За потребе израде планова детаљне регулације 
обавезно је прибављање ажурних катастарско-то-
пографских подлога. 

За потребе израде урбанистичких пројеката оба-
везно је снимање постојеће вегетације (стабала) и 
унос у геодетску подлогу, уз обавезу задржавања 
квалитетног зеленила. 

За потребе израде техничке документације, по-
требно је урадити геодетско снимање терена, укљу-
чујући снимање постојеће вегетације, извршити 



Страна 79 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

теренска геомеханичка истраживања на локацији и 
урадити елаборат о геотехничким условима изград-
ње на грађевинској парцели. 

За све планиране интервенције, пре израде тех-
ничке документације, неопходно је прибавити усло-
ве и сагласности надлежних органа, организација и 
јавних предузећа. Обавезна је верификација урба-
нистичких пројеката са идејним решењима од стра-
не Комисије за планове. 

Локације које нису планиране за директно спро-
вођење издавањем локацијских услова из Плана 
приказане су на графичком прилогу – карта 11 „На-
чин спровођења плана”, Р – 1:5.000, а према погла-
вљу IV.2. „Локације за даљу разраду”.

IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планска решења могу да се реализују фазно у 
складу са могућностима финансирања и извође-
ња радова на припремању и опремању грађевин-
ског земљишта. Ради реализације било које це-
лине, потребно је обезбедити неопходну пратећу 
инфраструктуру одговарајућег капацитета. Фазна 
изградња објеката на појединачним грађевинским 
парцелама могућа је само уколико свака фаза чини 
заокружену функционалну, техничко-технолошку и 
обликовну целину.

IV.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ

Локације за даљу разраду приказане су на гра-
фичком прилогу – карта 11 „Начин спровођења пла-
на”, Р – 1:5000. 

Осим локација приказаних на графичком прило-
гу, израда урбанистичких пројеката је потребна и за: 
• постојеће гробље са проширењем;
• трансфер станицу;
• за изградњу објеката у зонама становања ниске 

спратности у којима је због великих неизграђе-
них површина планираних за становање неоп-
ходно спровесту рационалну парцелацију зе-
мљишта;

• у случају промене намене целе парцеле из плани-
ране претежне у компатибилну, у складу са табе-
лом 3. У том случају, не мењају се правила гра-
ђења (индекс заузетости, висина објеката и др); 

• за спајање катастарских парцела различитих пла-
нираних претежних намена (уколико су те наме-
не компатибилне); 

• за постојеће катастарске парцеле на којима су 
планом предвиђене две претежне намене; 

• за све намене и зоне за које је тако одређено у 
правилима грађења. 
Планска решења за све остале локације спроводе 

се непосредно из овог плана. 
Планови детаљне регулације и урбанистички 

пројекти могу се по потреби радити и за оне лока-
ције за које нису обавезни, а за потребе прецизног 
дефинисања детаљне намене простора, регулацио-
них линија, планирања нових површина јавне на-
мене или урбане комасације. Правила грађења дата 
овим планом могу се кроз израду планова детаљне 
регулације мењати само изузетно, у случају прила-
гођавања постојећем стању изграђености или мор-
фологији терена. 

Рок за израду планова детаљне регулације је 
3 године од дана ступања на снагу овог плана. До 
доношења плана детаљне регулације, забрањена је 
градња нових и реконструкција постојећих објеката 
у обухвату предметног плана.

IV.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овим планом прихватају се као стечене обавезе: 
• потврђени урбанистички пројекти:

• Урбанистички пројекат за урбанистичко-архи-
тектонску разраду локације за реконструкцију 
и доградњу постојећих објеката (смештајних 
павиљона 1 и 2) у склопу комплекса КПЗ По-
жаревац – Забела на к.п.бр. 3057 КО Пожаре-
вац;

• Урбанистички пројекат за урбанистичко-ар-
хитектонску разраду локације за изградњу но-
вог притворског одељења у склопу комплекса 
КПЗ Пожаревац – Забела на к.п.бр. 3056/18 
КО Пожаревац;

• Урбанистички пројекат за изградњу објека-
та и пресвлачење службених лица и смештај 
опреме – за потребе Службе за обезбеђење, у 
склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на 
к.п.бр. 3056/1 КО Пожаревац.

• правоснажне локацијске дозволе и локацијски 
услови у року важења; и 

• правоснажне грађевинске дозволе у року важе-
ња. 
На снази остаје и План детаљне регулације ло-

калног пута Пожаревац – Костолац.
Границом овог Плана обухваћен је део обухва-

та Просторног плана подручја посебне намене ин-
фраструктурног коридора државног пута IБ реда, 
Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) 
– Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Го-
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лубац, чије одредбе се примењују у складу са смер-
ницама за имплементацију Просторног плана:
• Просторни план се спроводи директно у појасу 

регулације државног пута;
• Просторни план се спроводи индиректно (овим 

планом генералне регулације) у обухвату за-
штитног појаса и појаса контролисане градње 
који улазе у обухват овог ПГР-а.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

карта 01 – Граница Плана и постојећа намена 1:5000
карта 02 – План намене 1:5000
карта 03.1 (03.2.,03.3,03.4) – План регулације и 
нивелације и решење саобраћајних површина 1:2500

карта03.A–План регулације и нивелације и решење 
саобраћајних површина-попречни профили  1:200

 Прилози: Раскрснице-тачке пресека осовина и 
Темене тачке осовина саобраћајница
карта 04 – Водоводна мрежа 1:5000
карта 05 – Канализациона мрежа 1:5000
карта 06 – Електроенергетска мрежа 1:5000
карта 07 – Електронска комуникациона мрежа 1:5000
карта 08 – Топловодна мрежа 1:5000
карта 09 – Гасоводна мрежа 1:5000
карта 10.1 (10.2, 10.3, 10.4) – Синхрон план 
инфраструктуре

1:2500

карта 10.А – Синхрон план инфраструктуре – 
попречни профили

 1:200

карта 11 – Начин спровођења плана 1:5000

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ОСНОВА:

Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној другој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној трећој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној контроли нацрта 
плана
Извештај о обављеној петој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат
Остала документација

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 011-06-121/2022-2
Дана: 19.9.2022. године
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На основу чл. 35. став 7, 46. и 51б Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС», бр. 72/09, 
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 
52/21) и члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града Пожа-
ревца („Службени лист Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – испр. и 10/19),  по претходно прибављеном ми-
шљењу Комисије за планове Града Пожаревца број 04-
350-521/2022 од 15.08.2022. године,  Скупштина Града 
Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ КОСТОЛАЦ

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана ге-

нералне регулације Костолац (у даљем тексту: из-
мена и допуна Плана генералне регулације). Изме-
не и допуне Плана генералне регулације Костолац 
представљају мање измене и допуне и донеће се у 
скраћеном поступку сагласно члану 73. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службе-
ни гласник РС ”, бр. 32/19)

Члан 2.
Оквирна граница измена и допуна Плана гене-

ралне регулације Костолац одређена је: 
На југу улицом Колубарском, која се налази де-

лом на кп.бр. 2389/1 КО Костолац град, почевши 
од улице Колиште 3; улицом Краља Петра I- кп.бр. 
2389/1 КО Костолац град и кп.бр. 451 КО Кленов-
ник, преко дела кп.бр. 2388 и 2086 КО Костолац 
град до улице Карађорђеве. 

На истоку граница је одређена улицом Карађор-
ђевом - кп.бр. 2086 и део кп.бр. 2391 обе КО Косто-
лац град, до раскрснице са улицом Првомајском. 

На северу граница је одређена улицом Првомај-
ском - кп.бр. 1039 и део кп.бр. 2388 обе КО Косто-
лац град; улицом Николе Тесле - кп.бр. 2392 КО 
Костолац град до крака улице Боже Димитријевића 
- кп.бр. 1103 КО Костолац град, обухватајући кп.бр. 
2389/2 и кп.бр. 436/3 све КО Костолац Град. 

На западу границу чини улица Боже Димитрије-
вића - кп.бр. 2394, део кп.бр. 2398 и кп.бр. 1602 све 
КО Костолац град, део улице Трудбеничке - кп.бр. 
2404 КО Костолац град до раскрснице са улицом 
Војводе Путника и улицом Војводе Путника кп.бр. 
2024 КО Костолац Град до ул. Колубарске.

Коначна граница измена и допуна Плана гене-
ралне регулације ће се утврдити приликом припре-
ме, израде и верификације Нацрта измена и допуна 
Планa генералне регулације.
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Оквирна граница измена и допуна Планa гене-
ралне регулације је приказана на графичком прило-
гу који је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Измена и допуна Плана генералне регулације Ко-

столац обухвата делове просторних целина: II (бло-
кове 2.1, део 2.2, цео 2.9 и 2.10), III (блок 3.1) и IV 
(блок 4.5, 4.6а, 4.6.б, 4.6.в, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 и 
4.14). Површина у обухвату границе измена и до-
пуна Плана генералне регулације Костолац износи 
око 49,0 ха.

Члан 4.
Плански основ за израду измена и допуна Плана 
генералне регулације је Просторни план Града 
Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца, 
број 10/12, 13/13, 4/19) и Просторни план подручја 
посебне намене Костолачког угљеног басена 
(Службени гласник РС, број 1/13 и 20/18)

Члан 5.
Циљ израде измена и допуна Плана генералне 

регулације Костолаца је усклађивање планског ре-
шења са новим условима Акционарског друштва 
за управљање јавном железничком инфраструкту-
ром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, 
и Електропривреде Србије- ТЕ КО Костолац, на 
основу којих су створени услови за пренамену же-
лезничке пруге у другу јавну или осталу намену у 
складу са другим условима имаоца јавних овлашће-
ња; успостављање боље саобраћајне матрице, ради 
функционалног и безбедног приступа свим просто-
рима плана; усклађивање планских решења са про-
менама у простору које су наступиле након усваја-
ња Плана генералне регулације Костолац; измена и 
допуна планских одредби у циљу рационализације 
решења, бржег и ефикаснијег спровођења.

Члан 6.
За потребе израде измена и допуна Плана ге-

нералне регулације потребно је израдити ката-
старско-топографски план у зони планираних и 
постојећих саобраћајница у обухвату подручја де-
финисаног за измену.

Члан 7.
У складу са чланом 26. Закона о планирању и 

изградњи, садржајем измена и допуна Плана гене-
ралне регулације ће се обухватити и текстуалне и 
графичке измена плана:
1. У текстуалном делу Плана:

• Објекти и површине јавне намене;
• Правила уређења и грађења за нове намене и по-

стојеће које се мењају;
• Попис парцела за јавне површине, садржаје и 

објекте;
• Билансе површина;
• Одредбе везане за спровођење плана;

2. У графичком делу Плана, и то:
•  Нове регулационе и грађевинске линије и наме-

ну површина, у зони железничке пруге, као и у 
оквиру нове регулације саобраћајница;

• Синхрон план инфраструктуре у складу са на-
сталим променама и услова имаоца јавних овла-
шћења;

• Спровођење плана;
• Планирано решење саобраћаја;

Ускладити све одредбе плана са насталом проме-
ном.

Члан 8.
Рок за израду измена и допуна Плана генералне 

регулације је 6 (шест) месеци од дана потписивања 
Уговора о изради измена и допуна Плана. Наведени 
рок не подразумева законом предвиђене процеду-
ре усвајања планског документације (прибављање 
услова, стручна контрола, јавни увид).

Члан 9.
Средства за израду измена и допуна Плана ге-

нералне регулације обезбедиће се из буџета Града 
Пожаревца.

Носилац израде измена и допуна Плана генерал-
не регулације је Одељење за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Пожаревца који 
ће уступити израду истог у складу са законом којим 
се уређују јавне набавке.

Члан 10.
Нацрт измена и допуна Плана биће изложен на 

јавни увид, у трајању од 15 дана, након обављене 
стручне контроле од стране Комисије за планове 
града Пожаревца. Подаци о начину излагања на јав-
ни увид биће објављени у дневном и локалном ли-
сту и у електронском облику на интернет страници 
Града Пожаревац.

Оглашавање јавног увида, као и његово трајање, 
обавиће се у складу са Законом о планирању и из-
градњи.

Члан 11.
За потребе израде измена и допуна Плана гене-

ралне регулације не приступа се изради стратешке 
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процене утицаја планираних намена на животну 
средину. У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Одлука о неприступању изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја измена и допуна Плана 
генералне регулације Костолац на животну средину 
Одељења за урбанизам и грађевинске послове Град-
ске управе Града Пожаревца бр. 04-350-519/2022 од 
12.08.2022. године, саставни је део ове одлуке. Иста 
је донета на основу Мишљења Одељења за локални 
економски развој, пољопривреду и заштиту живот-
не средине Градске управе Града Пожаревца, број 
14-501-152/2022 од 29.07.2022. године, којим је на-
ведено да за измену и допуну Плана генералне ре-
гулације Костолац није потребна израда стратешке 
процене утицаја.

Члан 12.
Измена и допуна Плана генералне регулације из-

радиће се у 5 (пет) истоветних примерака у штампа-
ном и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном 
облику.

Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Прво-
мајска” у Костолцу („Службени гласник Града По-
жаревца”, број 29/20).

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

5
На основу члана 72. Правилника о садржини, на-

чину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, 
бр.32/19), а у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи „Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
закон, 9/2020 и 52/2021), Одељење за урбанизам и гра-

ђевинске послове Градске управе Града Пожаревца, 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ КОСТОЛАЦ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја измена и допуна Плана генералне 
регулације Костолац (у даљем тексту: измена и до-
пуна Плана генералне регулације).

2. Оквирна Граница измена и допуна Плана гене-
ралне регулације Костолац одређена је: 

На југу улицом Колубарском, која се налази де-
лом на кп.бр. 2389/1 КО Костолац град, почевши 
од улице Колиште 3; улицом Краља Петра I- кп.бр. 
2389/1 КО Костолац град и кп.бр. 451 КО Кленов-
ник, преко дела кп.бр. 2388 и 2086 КО Костолац 
град до улице Карађорђеве. На истоку граница је 
одређена улицом Карађорђевом - кп.бр. 2086 и део 
кп.бр. 2391 обе КО Костолац град, до раскрснице 
са улицом Првомајском. На северу граница је одре-
ђена улицом Првомајском - кп.бр. 1039 и део кп.бр. 
2388 обе КО Костолац град; улицом Николе Тесле 
- кп.бр. 2392 КО Костолац град до крака улице Боже 
Димитријевића - кп.бр. 1103 КО Костолац град, обу-
хватајући кп.бр. 2389/2 и кп.бр. 436/3 све КО Косто-
лац Град. На западу границу чини улица Боже Ди-
митријевића - кп.бр. 2394, део кп.бр. 2398 и кп.бр. 
1602 све КО Костолац град, део улице Трудбеничке 
- кп.бр. 2404 КО Костолац град до раскрснице са 
улицом Војводе Путника и улицом Војводе Путника 
кп.бр. 2024 КО Костолац Град до ул. Колубарске.

Коначна граница измена и допуна Плана гене-
ралне регулације ће се утврдити приликом припре-
ме, израде и верификације Нацрта измена и допуна 
Планa генералне регулације.

Оквирна граница измена и допуна Планa гене-
ралне регулације је приказана на графичком прило-
гу који је саставни део ове Одлуке.

3. Основни циљеви израде измена и допуна Пла-
на генералне регулације су усклађивање планског 
решења са новим условима Акционарског друштва 
за управљање јавном железничком инфраструкту-
ром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, 
и Електропривреде Србије- ТЕ КО Костолац, на 
основу којих су створени услови за пренамену же-
лезничке пруге у другу јавну или осталу намену у 
складу са другим условима имаоца јавних овлашће-
ња и успостављања боље саобраћајне матрице, ради 
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функционалног и безбедног приступа свим просто-
рима плана; усклађивање планских решења са про-
менама у простору које су наступиле након усваја-
ња Плана генералне регулације Костолац; измене и 
допуне планских одредби у циљу рационализације 
решења, бржег и ефикаснијег спровођења.

4. На основу члана 73. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, 
бр.32/19) ова измена и допуна плана сматра се ма-
њом изменом и допуном у текстуалном и графичком 
делу и самим тим донеће се у скраћеном поступку.

5. У мишљењу Одељења за локални економски 
развој, пољопривреду и заштиту животне среди-
не Градске управе Града Пожаревца број 14-501-
152/2022 од 29.07.2022 године, наведено је, да 
узимајући у обзир чињеницу да су у оквиру дефи-
нисаних граница Плана, планирани будући развој-
ни пројекти који нису одређени прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, 
те за измене и допуне Плана генералне регулације 
Костолац Није потребна израда стратешке процене 
утицаја. Са друге стране ово не искључује обавезу 
подношења захтева органу надлежном за послове 
заштите животне средине, за одлучивање и потре-
би процене утицаја на животну средину Пројекта 
(објеката, постројења, технологија, инфраструктур-
них система, објеката и површина, извођења радова 
и активности у простору ), а који представљају про-
мене у простору са потенцијално штетним утицајем 
и негативним ефектима у животној средини.

6. Одлука о неприступању изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја израде измена и допуна 
Плана генералне регулације Костолац је саставни 
део Одлуке о изради измена и допуна Плана гене-
ралне регулације Костолац.

7. Ова одлука се објављује у „Службеном гласни-
ку Града Пожаревца” и представља саставни део 
аналитичко-документационе основе планског доку-
мента.

8. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на 
снагу даном објављивања Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације Костолац.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 12.08.2022. године
Број: 04-350-519/2022

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
  Драгана Рачић, дипл. инж.арх., с.р. 
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На основу члана 5. ст. 1. тачка 3) и 3. Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом и давања у закуп ствари у јавној своји-
ни, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службе-
ни гласник РС”, бр. 16/18) и члана 39. став 1. тач. 8) 
и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца” бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), 
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
о отуђењу из јавне својине Града Пожаревца 
непокретности МБТС10/0,4KV, 2х1000KVA 
„Индустријска зона 4“ 10/0,4КV,1х630КVА 

„Индустријска зона бр. 4“ и МБТС 
10/0,4КV, 1х630КVА „Индустријска зона 
број 6“ са подземним водовима у својину 

Електродистрибуције Србије д.о.о Београд,  
без накнаде

Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење из јавне својине 

Града Пожаревца непокретности МБТС10/0,4KV, 
2х1000KVA „Индустријска зона 4” 10/0,4КV, 
1х630КVА „Индустријска зона бр. 4”и МБТС 
10/0,4КV, 1х630КVА „Индустријска зона број 6” са 
подземним водовима као функционално-техничку 
целину, у својину Електродистрибуције Србије д.о-
.о Београд, без накнаде.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. као функционално-тех-

ничка целина је у јавној својини Града Пожаревца 
и на основу правноснажног, извршног и коначног 
решења о озакоњењу објеката број 04-35-176/2022 
од 8. септембра 2022. године Одељења за урбанизам 
и грађевинске послове Градске управе Града Пожа-
ревца, а које чини саставни део ове одлуке, иста је 
озакоњена.

Члан 3.
Град Пожаревац непокретност из члана 1. ове 

одлуке отуђује Електродистрибуцији Србије д.о.о 
Београд, без накнаде, обзиром да ова непокретност 
по намени и карактеристикама чини електро ди-
стрибутивну мрежу која је у својини и једино одго-
вара потребама Електродистрибуције Србије д.о.о 
Београд основане од стране Републике Србије, а 
стављањем у функцију ове непокретности ствара се 
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могућност прикључења нових корисника у оквиру 
индустријске зоне и шире у граду Пожаревцу, што 
је од изузетног значаја за економски развој Града 
Пожаревца као јединице локалне самоуправе. 

Члан 4.
На основу ове одлуке, Град Пожаревац и Елек-

тродистрибуција Србије д.о.о Београд, закључиће 
уговор о преносу права својине на непокретности 
која је предмет ове одлуке.

Члан 5.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца, 

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, да у 
име Града Пожаревца, закључи уговор из члана 4. 
ове одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове одлуке налази 
се у одредбама 5. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пи-
смених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18) 
и члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града По-
жаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 
10/18, 12/18-исправка и 10/19).

Одредбама 5. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пи-
смених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18) 
у случају преноса права јавне својине на непокрет-
ности између различитих носиоца тог права, непо-
кретности се могу преносити испод тржишне цене, 
односно без накнаде, с тим да такво располагање 
мора бити посебно образложено.

Одлучивање о отуђењу непокретности је у на-
длежности Скупштине Града Пожаревца сходно 
одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца” бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

Град Пожаревац је на локацији Северног блока 

индустријске зоне у Пожаревцу, изградио је део 
електродистрибутивне мреже и то 2 монтажне бе-
тонске трасформаторске станице са подземним во-
довима, без одобрења за градњу.

На захтев Града Пожаревца, као инвеститора, 
надлежно Одељење за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе издало је решење о озако-
њењу објеката МБТС10/0,4KV, 2х1000KVA „Ин-
дустријска зона 4” 10/0, 4КV, 1х630КVА „Инду-
стријска зона бр. 4” и МБТС 10/0, 4КV, 1х630КVА 
„Индустријска зона број 6” са подземним водовима, 
као функционално-техничку целину, број 04-35-
176/2022 од 8. септембра 2022. године које је прав-
носнажно, извршно и коначно.

Обзиром да ова непокретност по намени и ка-
рактеристикама чини електро дистрибутивну мре-
жу која је у својини Електродистрибуције Србије 
д.о.о.Београд који је оператор истрибутивног си-
стема основано од стране Републике Србије, а са 
друге стране интерес Града Пожаревца је да се ова 
електродистрибутивна мрежа стави у функцију што 
ће омогућити прикључење нових корисника, а све 
у циљу стварање услова за отварање нових инду-
стријских, комерцијалних и других погона, што ће 
утицати на економски развој Града Пожаревца као 
јединице локалне самоуправе,то се предлаже доно-
шење одлуке као у предлогу.

На основу одредби члана 196. став 4. Устава Ре-
публике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06 
и 115/21 )предлаже се да одлука ступи на снагу пре 
прописаног рока, односно да ступи на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Службеном гла-
снику Града Пожаревца”, а нарочито оправдани ра-
злог за то је да се изграђена електродистрибутивна 
мрежа стави у функцију у што краћем року и да њом 
управља и одржава законски носилац својине, има-
јући у виду значај и потребу свеобухватног опрема-
ња локације индустријске зоне у Пожаревцу. 

За реализацију ове одлуке нису потребна финан-
сијска средства из буџета Града Пожаревца за 2022. 
годину.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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На основу чл. 22. 25. и 42. став 1. Закона о шумама 
(”Службени гласник РС», бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/
18 - други закон), чл. 7. и 20. Закона о локалној самоу-
прави (,,Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), чл. 
5. став 3. и 6. Закона о јавним предузећима (,,Службе-
ни гласник РС”, број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 
1. тач. 8) и 11) Статута Града Пожаревца (,,Службени 
гласник Града Пожаревца”, број 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19),  Скупштина Града Пожаревца на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
 о измени Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног комуналног предузећа „Комуналне 
службе“ Пожаревац са Законом о јавним 

предузећима

Члан 1.
Члан 13. став 2. Одлуке о усклађивању послова-

ња Јавног комуналног предузећа „Комуналне слу-
жбе” Пожаревац са Законом о јавним предузећима 
(‹›Службени гласник Града Пожаревца››, бр. 2/13 и 
12/16) мења се и гласи:

„Осим наведене претежне делатности, Јавно ко-
мунално предузеће ће се бавити и другим делатно-
стима, као што су:
- 02.10 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 – сеча дрвећа
- 02.40 – услужне делатности у вези са шумарством
- 03.10 – гајење садног материјала
- 38.12 – третман и одлагање отпада који није опа-
сан
- 38.22 – поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 – санација, рекултивација и друге услуге у 
области управљања отпадом
- 46.77 – трговина на велико отпацима и остацима
- 47.78 – остала трговина на мало новим производи-
ма у специјалним продавницама
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобра-
ћају
- 68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљива-
ње некретнина и управљање њима
- 75.00 – ветеринарска делатност
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграде и опреме
- 81.29 – услуге осталог чишћења
- 81.30 – услуге уређења и одржавање околине
- 93.03 – погребна и сродна делатност
- 96.09 – остале не поменуте личне услужне делат-
ности
- 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности.”

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

8

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. 
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези 
са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-
ца(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожарев-
ца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама Одлуке о оснивању установе Центар 

за културу у Пожаревцу 

Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе Центар за култу-

ру у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 3/09 – пречишћен текст), члан 3. мења 
се и гласи:

„Члан 3.
Делатности Центра за културу Пожаревац су:

5811 Издавање књига
Обухвата издавање:  

• књига у штампаном или електронском  облику, у 
аудио запису или на интернету 

• брошура, проспеката, летака и сличних публика-
ција,укључујући издавање речника и енциклопе-
дија 

• атласа, мапа и карата-енциклопедија на компакт 
дисковима

5920 Издавање звучних записа
Обухвата активности у вези са производњом 

оригиналних звучних записа на тракама ЦД-овима; 
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објављивање, промовисање и дистрибуција звучних 
записа трговини на велико, на мало и јавности ди-
ректно. Овде спадају и услужне активности прили-
ком снимања звучних записа укључујући продукци-
ју раније снимљеног радио-програма

 Обухваћене су активности у оквиру музичког 
издаваштва, односно активности у вези са оства-
ривањем ауторског права на музичким делима,про-
моцију и коришћење тих музичких дела на радију, 
телевизији, у филмовима директним преносима, 
штампаним и другим медијима

 Јединице које се баве тим активностима могу 
бити носиоци ауторског права или деловати као за-
ступник носиоца ауторског права у његово име 
 Обухвата и објављивање нотних записа и аудио-
књига

5819 Остала издавачка делатност
 Обухвата:
• издавање (укључујући on-line): каталога, фото-

графија, гравира, разгледница,честитки,форму-
лара,постера и репродукција уметничких дела, 
рекламног материјала,осталог штампаног мате-
ријала и издавање статистичких и других инфор-
мација

5610 Делатност ресторана и покретних 
угоститељских објекта
Обухвата припремање и сервирање хране гостима 
било да бивају послужени за столом или да се 
сами послужују изложеним јелима,било да обедују 
припремљене оброке у објекту,да их носе са 
собом или да им се они достављају.Укључено је 
припремање и послуживање хране за непосредно 
конзумирање из моторних и осталих возила

8230 Организовање састанака и сајмова
 Обухвата: организацију, промоцију, и вођење 
послова приликом одржавања сајмова, конгреса, 
конференција и састанака без обзира да ли су 
обезбеђене услуге особља за организовање догађаја 
и опремање простора у којима се одржавају

8559 Остало образовање
 Обухвата:

• образовање које није дефинисано према степени-
ма образовања

• академско туторство
• центре за учење који нуде поправне курсеве
• припрема часова за полагање испита
• учење језика и конверзације
• oбуку за рад на рачунарима
• верску поуку

• обуку за спасиоце на базенима и плажама
• обуку за преживљавање у природном окружењу
• обуку за јавне наступе
• обуку у брзом читању

9001 Извођачка уметност
 Обухвата:
• постављање позоришних и оперских и плесних 

програма/представа,припрему извођења конце-
рата као и других врста сценског извођења

• активности позоришних трупа,дружина,оркеста-
ра или музичких група и циркуса

• активности самосталних уметника као што су 
глумци,плесачи,музичари и водитељи

9002 Друге уметничке делатности у оквиру 
извођачке уметности
Обухвата:
• помоћне активности у оквиру извођачке уметно-

сти, позоришних плесних представа, концерата и 
оперских представа и других врста сценског из-
вођења

• активности редитеља,продуцената,сценографа-
,сценских радника,мајстора светла

• активности продуцената или организатора умет-
ничких догађаја са сценском опремом или без ње

9003 Уметничко стваралаштво
Обухвата:
• активности самосталних уметника као што су 

вајари, сликари, цртачи цртаних филмова, кари-
катуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.

• активности писаца у свим областима укључујући 
белетристику,техничке текстове итд.

• активности слободних новинара (уметничких 
критичара)

• рестаурација слика,филмова и књига

9329 Остале забавне и рекреативне делатности
Обухвата:
• рад аутомата за играње игрица
• активности рекреативних паркова
• организацију рада објекта за рекреацију 
• вашаре и сајмове рекреативне пририде
• организацију простора за плес
 Укључује делатност продуцената или организатора 
забавних приредби уживо

5911 Производња кинематографских дела,аудио-
визуелних производа и телевизијских програма
Обухвата:производњу кинематографских дела 
телевизијског програма или телевизијских реклама
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5913 Дистрибуција кинематографских дела, 
аудио-визуелних дела и телевизијских програма
 Обухвата:
• дистрибуцију кинематографских дела и осталих 

аудио-визуелних производа биоскопима,ТВ ста-
ницама, мрежама и другим приказивачима

• обезбеђивање права права на дистрибуцију ки-
нематографских дела и осталих аудио-визуелних 
производа 

5914 Делатност приказивања кинематографских 
дела
 Обухвата:
• овлашћено приказивање кинематографских дела 

путем одговарајућим технологијама и техничких 
уређаја доступног грађанима под једнаким усло-
вима у јавним просторијама

• активности кино клубова 

6391 Делатност новинских агенција
Обухвата:
• делатност новинских удружења и агенција које 

снабдевају медије вестима,фотографијамаи ре-
портажама

7420 Фотографске услуге
Обухвата:
• израда фотографија у комерцијалне сврхе за по-

трошаче
• обрада филмова
• делатност фото репортера
• микрофилмовање докумената

7311 Делатност рекламних агенција
 Обухвата:
• креирање и објављивање рекламе
• креирање и постављање рекламе на отвореном 

простору, на рекламним таблама
• промовисање производа
• маркентишке активности на месту продаје
• рекламирање путем поште

7312 Медијско представљање
Обухвата:
• медијско представљање,нпр.продају и препрода-

ју простора и времена за медијске кампање усме-
рене на тражење купца

5630 Услуге припремања и послуживања пића
 Обухвата припремање и послуживање пића за 
конзумирање на лицу места:
• у баровима
•  у тавернама

•  у коктел салонима
•  у дискотекама
•  у пивницама
•  у кафићима
•  продају пића са специјализованих возила

4761 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама
 Обухвата продају на мало:
•  књига из свих области

4791 Трговина на мало посредством поште или 
интернета
4690 Неспецијализована трговина на велико
6820 Изнајмљивање некретнина и управљање 
њима.“

 Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.
Чланове Управног одбора установе именује и 

разрешава Скупштина Града Пожаревца
Управни одбор установе има пет чланова, од ко-

јих је један председник. 
Највише једна трећина чланова управног одбора 

именује се из реда запослених у установи, на пре-
длог репрезентативног синдиката установе, а уко-
лико не постоји репрезентативни синдикат, на пре-
длог већине запослених.  

 Најмање један од чланова управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди засту-
пљеност од најмање 40% представника мање засту-
пљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.“

Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.
Управни одбор установе:

1) доноси статут;
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом;
3) утврђује пословну и развојну политику;
4) одлучује о пословању установе;
5) доноси програме рада установе, на предлог 

директора;
6) доноси годишњи финансијски план;
7) усваја годишњи обрачун;
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8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
9) одлучује о коришћењу средставау складу са 

законом; 
10) даје предлог о статусним променама, у скла-

ду са законом;
11) даје предлог оснивачу о кандидату за дирек-

тора;
12) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за дирек-
тора именовано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним зако-
ном и статутом.“

 Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:

 „Члан 11.
Надзорни одбор установе има три члана, које 

именује и разрешава Скупштина Града Пожаревца.
Највише једна трећина чланова надзорног од-

бора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди за-
ступљеност од најмање 40% представника мање за-
ступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.“

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о изменама 

Одлуке о оснивању установе Центар за културу у 
Пожаревцу, садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. 
и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 
и 111/21 – др. закон) у вези чл. 41. и 45. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. 
тачка 8) Статута Града Пожаревца(„Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18,12/18 – исправка 
и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да органи града обављају послове 
предвиђене овим законом за органе општине, као и 

друге послове утврђене законом и статутом града, а 
став 3. истог члана прописује да одредбе овог зако-
на које се односе на скупштину општине примењују 
се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној са-
моуправи је прописано да Скупштина општине, у 
складу са законом доноси прописе и друге опште 
акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да 
Установом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев 
установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих 
се број чланова Управног одбора повећава за по јед-
ног представника националних савета националних 
мањина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и познава-
лаца културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач 
из реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да у установи се обра-
зује надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 
установе.

Надзорни одбор има три члана.
Чланове надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач.
Председника надзорног одбора именује оснивач 

из реда чланова надзорног одбора.
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожа-

ревца прописано је да Скупштина Града, доноси 
прописе и друге опште као и појединачне акте из 
надлежности Града. 

Разлог за доношење Одлуке о изменама Одлуке о 
оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу, 
садржан је у потреби усклађивања одредаба осни-
вачког акта установа са одредбама Закона о изме-
нама и допунама Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 47/21 и 78/21), у делу који се односи 
на састав управних и надзорних одбора установа. 

 Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Гра-
да Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву. 

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на бу-
џет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење 
ове одлуке не изискује средства у буџету Града По-
жаревца. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. 
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон, 47/18 и 111/21) и у вези са чланом 41. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. 
став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19),  Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Фондацијe Миленин дом - Галерија Милене 

Павловић Барили - Пожаревац

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фондацијe Миленин дом 

- Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 – 
пречишћен текст и 15/16), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
Делатност Фондацијe Миленин дом - Галерија 

Милене Павловић Барили - Пожаревац je:

91.02
Делатност музеја галерија и збирки

Обухвата:
• рад музеја свих врста:

*музеја уметности, накита, намештаја, одеће, ке-
рамике, сребрних предмета итд.

*природњачких, научно-техничких, историјских 
и војних музеја

*осталих специјализованих музеја
*музеја на отвореном простору

• заштиту покретних културних добара (превен-
тивна заштита, рестаурација и конзервација).”

 Члан 2.
 Члан 13. мења се и гласи:

 „Члан 13.
Органи фондације су Управни одбор и управи-

тељ фондације.
Управитеља фондације именује Скупштина Гра-

да Пожаревца, на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса, по достављеном образложеном 
предлогу листе кандидата од стране Управног од-
бора. 

Управитељ фондације се именује на период од 

четири године и може бити поново именован. 
Чланове Управног одбора фондације именује и 

разрешава Скупштина Града Пожаревца.
 Управни одбор фондације има пет чланова, од 

којих је један председник. 
Највише једна трећина чланова управног одбо-

ра именује се из реда запослених у фондацији, на 
предлог репрезентативног синдиката фондације, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.  

 Најмање један од чланова управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди засту-
пљеност од најмање 40% представника мање засту-
пљеног пола.

Чланови управног одбора фондације из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.”

 
 После члана 13. додају се чл. 13 а и 13 б који 

гласе:

 „Члан 13 а
 Управитељ заступа фондацију, организује и ру-

ководи процесом рада и води пословање фондације, 
одговара за законитост рада фондације, предлаже 
основе пословне политике, програм рада и план 
развоја и предузима мере за њихово спровођење, 
извршава одлке управног одбора и врши друге по-
слове одређене законом и статутом. 

 Члан 13 б
Управни одбор установе:
1) доноси статут;
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом;
3) утврђује пословну и развојну политику;
4) одлучује о пословању установе;
5) доноси програме рада установе, на предлог 

директора;
6) доноси годишњи финансијски план;
7) усваја годишњи обрачун;
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
9) одлучује о коришћењу средстава у складу са 

законом; 
10) даје предлог о статусним променама, у скла-

ду са законом;
11) даје предлог оснивачу о кандидату за дирек-

тора;
12) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за дирек-
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тора именовано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним зако-
ном и статутом.“

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о оснивању Фондацијe Миленин 
дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац, 
садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са 
чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21), у вези чла-
ном 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 -испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 
39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – 
исправка и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да органи града обављају послове пред-
виђене овим законом за органе општине, као и друге 
послове утврђене законом и статутом града, а став 3. 
истог члана прописује да одредбе овог закона које се 
односе на скупштину општине примењују се на град-
ску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној само-
управи је прописано да Скупштина општине, у складу 
са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Уста-
новом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев 
установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се 
број чланова Управног одбора повећава за по једног 
представника националних савета националних ма-
њина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова управног одбора.

Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-
ца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе 
и друге опште као и појединачне акте из надлежности 
Града. 

 Разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Фондацијe Миленин дом - Гале-
рија Милене Павловић Барили - Пожаревац, садржан 
је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта 
установа са одредбама Закона о изменама и допунама 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 47/21 
и 78/21), у делу који се односи на састав управних и 
надзорних одбора установа. 

 Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града 

Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву. 
Процена финансијских средстава потребних за 

спровођење одлуке
Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет 

Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлу-
ке не изискује средства у буџету Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. 
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези 
са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19),  Скупштина Града Пожарев-
ца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Установе Градски женски хор „Барили“ у 

Пожаревцу 

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе Градски женски 

хор „Барили” у Пожаревцу („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 3/09 – пречишћен текст), 
члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
Делатност Установе Градски женски хор „Бари-

ли” у Пожаревцу је:
90.01
Извођачка уметност
Обухвата:
- постављање позоришних и оперских и плесних 

програма/представа, припрему извођења музичких 
програма (концерата), као и друге врсте сценског 
извођења:

* активности позоришних трупа, дружина, орке-
стара или музичких група и циркуса

* активности самосталних уметника као што су 
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глумци, плесачи, музичари и водитељи.”
 Члан 2.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.
Органи установе су: директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор.
Чланове Управног одбора установе именује и 

разрешава Скупштина Града Пожаревца
Управни одбор установе има пет чланова, од ко-

јих је један председник. 
Највише једна трећина чланова управног одбора 

именује се из реда запослених у установи, на пре-
длог репрезентативног синдиката установе, а уко-
лико не постоји репрезентативни синдикат, на пре-
длог већине запослених.  

 Најмање један од чланова управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди засту-
пљеност од најмање 40% представника мање засту-
пљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.“

Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.
Управни одбор установе:
1) доноси статут;
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом;
3) утврђује пословну и развојну политику;
4) одлучује о пословању установе;
5) доноси програме рада установе, на предлог 

директора;
6) доноси годишњи финансијски план;
7) усваја годишњи обрачун;
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
9) одлучује о коришћењу средставау складу са 

законом; 
10) даје предлог о статусним променама, у скла-

ду са законом;
11) даје предлог оснивачу о кандидату за дирек-

тора;
12) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за дирек-
тора именовано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним зако-
ном и статутом.“

 Члан 4.
После члана 10. додају се нови чл. 10а и 10б, који 

гласе:

 „Члан 10а
Надзорни одбор установе има три члана.
Највише једна трећина чланова надзорног од-

бора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди за-
ступљеност од најмање 40% представника мање за-
ступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.

 Члан 10б
Надзорни одбор: 
Врши надзор над пословањем, прегледа годи-

шњи извештај о извршењу програма рада, годишњи 
обрачун (завршни рачун); и

Обавештава Управни одбор установе и оснивача 
о резултатима надзора.”

 Члан 5.
У члану 11. став 1. после речи: „Директора”, 

речи: „и уметничког директора”, бришу се.

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Установе Градски жен-
ски хор „Барили” у Пожаревцу, садржан је у одред-
бама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), у вези чл. 41. и 45. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. 
став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – испр. и 
10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да органи града обављају послове пред-
виђене овим законом за органе општине, као и друге 
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послове утврђене законом и статутом града, а став 3. 
истог члана прописује да одредбе овог закона које се 
односе на скупштину општине примењују се на град-
ску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној само-
управи је прописано да Скупштина општине, у складу 
са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Уста-
новом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев 
установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се 
број чланова Управног одбора повећава за по једног 
представника националних савета националних ма-
њина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да у установи се образује 
надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 
установе.

Надзорни одбор има три члана.
Чланове надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач.
Председника надзорног одбора именује оснивач из 

реда чланова надзорног одбора.
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-

ца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе 
и друге опште као и појединачне акте из надлежности 
Града. 

 Разлог за доношење Одлуке о изменама и допуна-
ма Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор 
„Барили” у Пожаревцу, садржан је у потреби ускла-
ђивања одредаба оснивачког акта установа са одред-
бама Закона о изменама и допунама Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 47/21 и 78/21), у делу 
који се односи на састав управних и надзорних одбора 
установа. 

 Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града 
Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву. 

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет 
Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлу-
ке не изискује средства у буџету Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

11

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. 
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези 
са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожарев-
ца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допуни Одлуке о подели установе 

Центар за културу Пожаревац и оснивању 3 
установе у области културе 

Члан 1.
У Одлуци о подели установе Центар за културу 

Пожаревац и оснивању 3 установе у области култу-
ре („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 
– пречишћен текст), члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
Делатности Историјског архива Пожаревац су:

91.01 Делатности библиотека и архива.
 Обухвата:
- документационе и информационе активности 

библиотека свих врста, читаоница, слушаоница 
и посебних просторија за гледање филмова и ви-
део-материјала, који пружају услуге корисницима 
као што су студенти, научници, службеници, као и 
рад архива који врше делатност заштите архивске 
грађе и документационог материјала, односно еви-
дентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, об-
јављују, дају на коришћење архивску грађу, издају 
уверења о чињеницама које су садржане у архивској 
грађи и пружају услуге корисницима архивске гра-
ђе:

* припремање збирки, без обзира на то да ли су 
специјализоване или не

* израда каталога збирки и колекција односно 
информативних средстава о архивској грађи

* прикупљање, обрада, заштита, чување и обез-
беђивање приступа библиотечко-информационој 
грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, тра-
ка, уметничких дела, итд, односно издавање архив-
ске грађе на коришћење

* пружање свих облика библиотечко-информаци-
оних услуга на лицу места и на даљину;
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- активности фототека и кинотека и пратеће 
услуге.

58.1 Издавање књига, часописа и друге изда-
вачке делатности

Обухвата издавање књига, новина, ревија и оста-
лих периодичних часописа, адресара, као и фото-
графија, гравира, разгледница, календара, образаца, 
постера и репродукција уметничких дела. Ова дела 
карактерише неопходност постојања интелектуалне 
креативности нужне за њихов развој и обично су за-
штићена ауторским правима.

58.11 Издавање књига
Обухвата издавање:
књига у штампаном и електронском облику, у ау-

дио запису или на интернету
брошура, проспеката, летака и сличних публика-

ција, укључујући издавање речника и енциклопеди-
ја

атласа, мапа и карата
енциклопедија на компакт-дисковима (CD-ROM)
58.19 Остала издавачка делатност
Обухвата:
издавање (укључујући on-line):
каталога
фотографија, гравира, разгледница
честитки
формулара
постера и репродукција уметничких дела
рекламног материјала
осталог штампаног материјала
издавање статистичких и других информација.
18.1 Штампање и штампарске услуге
Обухвата штампање новина, књига, периодичних 

публикација, пословних образаца, честитки и дру-
гих материјала, и операције повезане са штампањем 
као што су повезивање књига, припрема података за 
штампу. Штампање се може обављати резличитим 
техникама и на разним материјалима.

Месна надлежност Архива обухвата територије 
Града Пожаревца и општина Петровац на Млави, 
Кучево, Жагубица, Жабари, Велико Градиште, Го-
лубац и Мало Црниће.“
 

  Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
Делатности Народне библиотеке „Илија М. 
Петровић” Пожаревац су:

 91.01 (9101) Делатност библиотеке 
 Обухвата:

• документационе и информационе активности 

библиотека свих врста, читаоница, слушаоница 
и посебних просторија за гледање филмова и ви-
део-материјала, који пружају услуге корисници-
ма као што су студенти, научници, службеници.

• припремање збирки, без обзира на то да ли су 
специјализоване или не

• израду каталога збирки и колекција
• прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбе-

ђивање приступа библиотечко-информационој 
грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, 
трака, уметничких дела итд.

• пружање свих облика библиотечко-информацио-
них услуга на лицу места и на даљинуактивности 
фототека и кинотека и пратеће услуге

91.03 (9103) Заштита и одржавање непокрет-
них културних добара, култруно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких споме-
ника

 Обухвата:
• заштиту и одржавање непокретних културних 

добара, културно-историјских локација, зграда и 
сличних туристичких споменика

58 Издавачка делатност ( 58.1;58.11; 58.13; 
58.14; 58.19)

Обухвата:
• издавање књига, брошура, проспеката, речника, 

енциклопедија, атласа, мапа и карата; издавање 
новина, часописа и периодичних часописа; име-
ника и адресара и других публикација, постера, 
летака, рекламног материјала, и сличних публи-
кација, on-line издавање као и издавање софтве-
ра.

• сви могући облици издаваштва (штампано издава-
штво, у електронском или аудио облику, на интер-
нету, мултимедијални производи као што су при-
ручници на компакт-дисковима (CD-ROM) и др.).
 58.1 Издавање књига часописа и друге изда-

вачке делатности
 58.11 Издавање књига
 58.13 Издавање новина
 58.14 Издавање часописа и периодичних из-

дања
 58.19 Остала издавачка делатност
 58.29 Издавање осталих софтвера
 Обухвата:

• издавање готовог софтвера који није посебно 
прилагођен конкретном кориснику, укључујући 
превод или прилагођавање оваквог софтвера за 
одређено тржиште, за свој рачун:

• оперативних система
• пословних и других апликација
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 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
Обухвата:

• активности обезбеђења инфраструктуре за хо-
стинг, услуге обраде података и с њима повезане 
активности

• специјализоване хостинг делатности као што су 
веб хостинг, мултимедијални сервиси или хо-
стинг апликација, пружање апликацијских услу-
га, омогућавање коришћења time- sharing ресурса 
централног (mainframe) рачунара од стране кори-
сника

• делатност целокупне обраде података које доста-
вља корисник и израде специјализованих изве-
штаја на бази података набављених од клијената, 
као и уношење података

63.12 Веб портали
Обухвата:

• рад на веб сајтовима који користе претраживаче 
за генерисање и одржавање екстензивних база 
података интернет адреса и садржаја у лако пре-
траживом облику

• рад на другим веб сајтовима који делују као пор-
тали на интернету, као што су медијски сајтови 
који обезбеђују периодично ажуриране садржаје

 82.19 Фотокопирање, припремање докумена-
та и друга специјализована канцеларијска подр-
шка
•  Обухвата
•  копирање, припремање докумената и друге спе-

цијализоване активности које представљају по-
дршку канцеларијском пословању:

• припремање докумената
• корекцију и рецензију докумената
• куцање и обраду текста
• секретарске помоћне услуге
• преписивање докумената и друге секретарске 

услуге
• куцање и прекуцавање писама
• обраду поште (сортирање, адресирање итд.), изу-

зев директног поштанског рекламирања
• фотокопирање
• копирање
• диазокопирање
• друге услуге копирања докумената, без пружа-

ња услуга штампања (нпр. офсет штампа, брза 
штампа, дигитална штампа и предштампарске 
услуге)
18.14 Књиговезачке и сродне услуге
Обухвата:

• завршне поступке после штампе, повезивање 
књига, брошура, магазина и каталога различитим 

технолошким поступцима, сечење, пресавијање, 
коричење, финално повезивање (и пластиком)

• припрему и израду главног пројекта, скица, узо-
рака, макета и других репрографских производа

• завршне радове на слагању штампаних листова 
у књиге, брошуре, магазине, каталоге и др., који 
се обављају савијањем, састављањем, прошива-
њем, туткалисањем, лепљењем, опшивањем и 
др.; злато-тиск

• завршне радове на штампаном папиру или карто-
ну као што су пословни формулари, етикете, ка-
лендари, рекламни материјали, проспекти и др., 
који се обављају савијањем, лепљењем, буше-
њем, перфорирањем, моделирарањем у рељефу, 
превлачењем пластиком и др.

• завршне радове на CD-овима и DVD-овима
• остале завршне радове (бојење, утискивање, 

маркирање)
• завршне поштанске услуге (стандардизовање и 

припрема коверта).“

Члан 3.
 Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.
Делатности Народног музеја су:
9102  Делатност музеја, галерија и збирки
Ова делатност обухвата:

•  рад музеја свих врста:
•  музеји уметности, накита, намештаја, одеће, ке-

рамике, сребрних предмета и др.
•  музеји природних вредности, научни, технички 

и историјски музеји, укључујући и војне музеје и 
историјске објекте

•  остали специјализовани музеји
•  музеји на отвореном простору
•  заштита покретних културних добара ( превен-

тивна заштита, рестаурација и конзервација)
9103  Заштита културних добара, природних и 

других знаменитости
Ова делатност обухвата:

•  заштиту и реконструкцију историјских места и 
зграда
5811  Издавање књига, брошура, музичких 

књига и других публикација
5814 Издавање часописа и сличних периодич-

них издања
5819 Остала издавачка делатност
Ова делатност обухвата:

•  издавање:
•  фотографија, гравура и разгледница
•  формулара
•  постери и репродукција уметничких дела
•  осталог штампаног материјала као што су раз-
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гледнице репродуковане механичким или фото-
механичким поступком

•  микроиздавање
6311 Обрада података
Ова делатност обухвата:

•  обраду података на основу корисникових или 
властитих програма:

•  комплетна обрада података
•  услуге уношења података
•  управљање и рад на системима за обраду подата-

ка који припадају другима

 Члан 4.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
„Директора установе именује и разрешава осни-

вач, изузев директора Народне библиотеке „Или-
ја М. Петровић” Пожаревац, која обавља матичне 
функције, а кога именује министар надлежан за кул-
туру. ”

 Члан 5.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:

„Управни одбор установе има пет чланова, од ко-
јих је један председник.” 

После става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6. који 
гласе: 

„Највише једна трећина чланова управног од-
бора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.  

 Најмање један од чланова управног одбора из 
реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди засту-
пљеност од најмање 40% представника мање засту-
пљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.”

 Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.
Управни одбор установе:
1) доноси статут;
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом;
3) утврђује пословну и развојну политику;
4) одлучује о пословању установе;
5) доноси програме рада установе, на предлог 

директора;

6) доноси годишњи финансијски план;
7) усваја годишњи обрачун;
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
9) одлучује о коришћењу средставау складу са 

законом; 
10) даје предлог о статусним променама, у скла-

ду са законом;
11) даје предлог оснивачу о кандидату за дирек-

тора;
12) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за дирек-
тора именовано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним зако-
ном и статутом.”

 Члан 7.
Члан 15. став 2. мења се и гласи:
„Надзорни одбор установе има три члана.”

После става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који 
гласе: 

„Највише једна трећина чланова надзорног од-
бора именује се из реда запослених у установи, на 
предлог репрезентативног синдиката установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди за-
ступљеност од најмање 40% представника мање за-
ступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. 
овог члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.”

 Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и 

допуни Одлуке о подели установе Центар за културу 
Пожаревац и оснивању 3 установе у области културе 
установе културе, садржан је у одредбама члана 66. 
ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон), у вези чл. 41. и 45. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) 
Статута Града Пожаревца(„Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
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прописано је да органи града обављају послове пред-
виђене овим законом за органе општине, као и друге 
послове утврђене законом и статутом града, а став 3. 
истог члана прописује да одредбе овог закона које се 
односе на скупштину општине примењују се на град-
ску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној само-
управи је прописано да Скупштина општине, у складу 
са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Уста-
новом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев 
установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се 
број чланова Управног одбора повећава за по једног 
представника националних савета националних ма-
њина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да У установи се образу-
је надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 
установе.

Надзорни одбор има три члана.
Чланове надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач.
Председника надзорног одбора именује оснивач из 

реда чланова надзорног одбора.
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожарев-

ца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе 
и друге опште као и појединачне акте из надлежности 
Града. 

 Разлог за доношење Одлуке о изменама и допуни 
Одлуке о подели установе Центар за културу Пожаре-
вац и оснивању 3 установе у области културе садржан 
је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта 
установа са одредбама Закона о изменама и допунама 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 47/21 
и 78/21), у делу који се односи на састав управних и 
надзорних одбора установа. 

Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града 
Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву. 

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет 
Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлу-
ке не изискује средства из буџета Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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На основу чл. 32. став 1. тачка 1), 41. и 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 
47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 39. став 1. тачка 1) и 70. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 
члана 169. Пословника Скупштине Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/18), а 
у вези са тач. 2. и 3. Одлуке о приступању промени 
Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службе-
ни гласник Града Пожаревца”, бр. 8/22), 
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 
19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1. 
У Пословнику Скупштине Града Пожаревца 

(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/18) у 
члану 62. став 2. мења се и гласи:

„Постојање кворума се утврђује применом елек-
тронског система, на тај начин што је сваки одбор-
ник дужан да се идентификује након уласка у салу 
уношењем корисничког имена и лозинке у прено-
сни електронски уређај.”

У ставу 4. речи: „односно користи туђу иденти-
фикациону картицу” бришу се.

Члан 2.
У члану 130. став 1. мења се и гласи:
„Гласање употребом електронског система врши 

се притискањем одређених тастера, уз претходну 
идентификацију одборника уношењем корисничког 
имена и лозинке у преносни електронски уређај.”

Члан 3.
У члану 131, ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Одборници су дужни да користе искључиво за-

дужене преносне електронске уређаје, као и да се 
идентификују након уласка у салу уношењем ис-
кључиво свог корисничког имена и лозинке у пре-
носи електронски уређај, односно, да се одјаве са 
система приликом напуштања сале. 

Одборнику који користи преносни електронски 
уређај другог одборника, односно на други начин 
злоупотребљава електронски систем за гласање, 
председник Скупштине изриче меру удаљења са 
седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена 
биће поништено и одмах ће се приступити иденти-
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фикацији одборника уношењем корисничког имена 
и лозинке у преносни електронски уређај и понов-
ном гласању.”

Члан 4.
Члан 132. брише се.

Члан 5.
Члан 133. брише се.
 

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

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 

19. септембра 2022. године, разматрала је Информа-
цију о упису ученика у основне и средње школе на 
територији Града Пожаревца, за школску 2022/2023. 
годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 6) За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др закон, 47/18 и 
111/21 – др закон) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута 
Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18 и 12/18-исправка и 10/19), донела 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I
Усваја се Информација о упису ученика у основ-

не и средње школе на територији Града Пожаревца, 
за школску 2022/2023. годину.

II
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

14

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 
19. септембра 2022. године, разматрала је Информа-
цију о техничкој припремљености основних и сред-
њих школа на територији Града Пожаревца за школ-
ску 2022/2023. годину, па је на основу члана 32. став 
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. 
тачка 8) Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18-исправка и 
10/19), донела 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I
Усваја се Информација о техничкој припремље-

ности основних и средњих школа на територији 
Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину.

II
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. годин
Број: 011-06-121/2022-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
 Наташа Крстић, дипл. економиста, с.р.

15
На основу члана 58. ст. 1. Закона о јавним предузе-

ћима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чла-
на 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 
9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града 
Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. 
године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ О 

РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ НЕТО ДОБИТИ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Топлификација” Пожаревац о расподели 
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остварене нето добити предузећа за 2021. годину, 
бр. 2995-2-2 од 23.6.2022. године.

II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Топлификација” Пожаревац 

да 50% од укупно остварене нето добити у износу 
од 18.768.912,99 динара, уплати у буџет Града По-
жаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на 
рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-
44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци 
Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа 
градова”, позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да 
преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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На основу члана 58. став 1. Закона о јавним пре-

дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ 
ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2021. ГОДИНИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац о рас-
подели добити остварене у 2021. години, бр. 01-
3583/4 од 22.6.2022. године.

II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналне службе” Пожа-

ревац да 50% од укупно остварене нето добити у из-
носу од 159.409,28 динара, уплати у буџет Града По-
жаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на 
рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-
44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци 
Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа 
градова”, позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да 
преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

17

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ЉУБИЧЕВО“ 
ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ОСТВАРЕНОЈ У 2021. ГОДИНИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзор-

ног одбора ЈП „Љубичево” Пожаревац о расподе-
ли добити оствареној у 2021. години, бр. 613/3 од 
31.8.2022. године.

II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Љубичево” Пожаревац да 

50% од укупно остварене нето добити у износу од 
2.783.057,33 динара, уплати у буџет Града Пожарев-
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ца, најкасније до 30. новембра 2022. године на ра-
чун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-44 
„ Део добити јавног предузећа, према одлуци Над-
зорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа гра-
дова”, позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да пре-
осталих 50% искористи за инвестициона улагања. 

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

18

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ О 
ПОКРИЋУ ГУБИТКА ОСТВАРЕНОМ  

У 2021. ГОДИНИ 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац о 
покрићу губитка оствареном у 2021. години, бр. 01-
3469/1 од 13.6.2022. године на следећи начин:

• На терет рачуна 340 - Нераспоређени добитак 
ранијих година у износу од 3.804.714,15 динара,

• Преостали износ губитка се евидентира на ра-
чуну 350 – Губитак ранијих година у износу од 
15.114.492,02 динара.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

19

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Ста-
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скуп-
штина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 
СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ 
ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У 2021. ГОДИНИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац о распо-
дели добити оствареној у 2021. години, бр. 1637 од 
22.6.2022. године.

II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Паркинг сервис” Пожаре-

вац да 50% од укупно остварене нето добити у изно-
су од 3.873.088,90 динара, уплати у буџет Града По-
жаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на 
рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-
44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци 
Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа 
градова”, позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да 
преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.



Страна 101 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

20

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) 
и члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожарев-
ца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожарев-
ца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о 

реализацији Програма пословања за 2021. 
годину Јавног комуналног предузећа 

„Комуналне службе“ Пожаревац

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реали-

зацији Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Комуналне службе” Пожаревац за 2021. 
годину, бр. 01-3580/1 од 20.6.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 01-3583/3 
од 22.6.2022. године.

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

21

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. 
ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19),  Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о 
реализацији Програма пословања

Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 
2021. годину 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реа-

лизацији Програма пословања Јавног предузећа 
„Љубичево” Пожаревац за 2021. годину, бр. 612 од 
31.08.2022. године, који је усвојен Одлуком Надзор-
ног одбора Јавног предузећа „Љубичево”, бр. 613/2 
од 31.08.2022 године,

 II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године 
Број: 011-06-121/2022-10-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

22

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. 
ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о 
реализацији Програма пословања

Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац 
за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реали-

зацији Програма пословања Јавног предузећа „То-



Страна 102 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

плификација” Пожаревац за период 01.01.2021. – 
31.12.2021. године, бр. 2776 од 6.6.2022. године, који 
је усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2995-3 од 
23.6.2022. године. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

23

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. 
ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о степену 

реализације Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Пожаревац за 2021. годину 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену 

реализације Програма пословања Јавног комунал-
ног „Водовод и канализација” Пожаревац за 2021. 
годину, бр. 01-3468/1 од 13.6.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног кому-
налног „Водовод и канализација” Пожаревац, бр. 
01-3467/1 од 13.6.2022. године. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

24

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. 
ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправ-
ка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о 
реализацији Програма пословања

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Пожаревац за 2021. годину 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализа-

цији Програма пословања Јавног комуналног пре-
дузећа „Паркинг сервис” Пожаревац за 2021. годи-
ну, број 1625 од 22.6.2022. године, усвојен Одлуком 
Надзорног одбора Предузећа, бр. 1635 од 22.6.2022. 
године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
 Број 011-06-121/2022-10-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

25

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 
1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
- др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 
1. тачка 13), а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 
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Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 
19. септембра 2022. године, доноси

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о усвајању Информације о степену 

усклађености планираних и реализованих 
активности из Програма пословања јавних 

предузећа, друштава капитала и других облика 
организовања на која се примењује Закон о 
јавним предузећима, а чији је оснивач Град 
Пожаревац за други квартал 2022. године 

I
Усваја се Информација о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програ-
ма пословања јавних предузећа, друштава капитала 
и других облика организовања на која се примењује 
Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град 
Пожаревац за други квартал 2022. године, бр. 08-
023-48/2022-1 од 08.09.2022. године, која чини са-
ставни део овог решења. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца” и на званичној интернет страни-
ци Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

26

На основу чл. 113. став 4, 116. став 1, 117. и 118. 
став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чла-
ном 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 
101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 
5. став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивач-
ких права над Апотекарском установом „Пожаревац” 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 - пре-
чишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члана 39. став 1. 
тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18- исправка и 
10/19),  Скупштина Града Пожаревца, на седници одр-

жаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Апотекарске установе Пожаревац

I
Разрешава се Татјана Чинч из Пожаревца, ду-

жности вршиоца дужности директорке Апотекар-
ске установе Пожаревац, са 19. септембром 2022. 
године, због избора директора Апотекарске устано-
ве Пожаревац.

II 
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

27

На основу чл. 113. став 4, 115. ст. 1. и 2. и 116. ст. 
1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чла-
ном 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 
101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 
5. став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивач-
ких права над Апотекарском установом „Пожаревац” 
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 3/09 - пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члана 
39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Слу-
жбени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18- 
исправка и 10/19),  Скупштина Града Пожаревца, на 
седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Апотекарске установе 

Пожаревац

I 
Именује се Татјана Чинч из Пожаревца, за дирек-

торку Апотекарске установе Пожаревац, на период 
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од четири године, почев од 20. септембра 2022. го-
дине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.
 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан 
је у члану 113. став 4, 115. ст. 1. и 2. и 116. ст. 1. и 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС”, бр. 25/19), члану 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 
101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 5. 
став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких 
права над Апотекарском установом „Пожаревац” По-
жаревац („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
3/09 - пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члану 39. 
став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18- исправка 
и 10/19).

Чланом 113. став 4. Закона о здравственој заштити 
прописано је да директора, заменика директора, пред-
седника и чланове управног одбора и председника и 
чланове надзорног одбора здравствене установе, име-
нује и разрешава оснивач. 

Чланом 115. Закона о здравственој заштити про-
писано је да за директора здравствене установе може 
бити именовано лице које:
• је доктор медицине, доктор денталне медицине, 

магистар фармације, односно магистар фармације 
– медицински биохемичар или има високо образо-
вање из области правних, економских односно ор-
ганизационих наука, на академским мастер студи-
јама, у складу са законом којим се уређује високо 
образовање;

• да има завршену акредитовану едукацију из обла-
сти здравственог менаџмента;

• има најмање пет година радног искуства као руко-
водилац здравствене установе, односно руководи-
лац организационе јединице у здравственој устано-
ви;

• није осуђивано, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оп-
тужница за кривично дело утврђено законом којим 
се уређује организација и надлежност државних 
органа у сузбијању организованог криминала, ко-
рупције и других посебно тешких кривичних дела, 
односно које није правноснажном судском одлуком 
осуђивано за умишљајно кривично дело на казну 
затвора од шест месеци или тежу казну, нити за 
кривично дело против здравља људи, односно ко-
јем није правноснажном судском одлуком изречена 

мера безбедности у складу са Кривичним закони-
ком, и то: обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана 
вршења позива, делатности и дужности због које 
не може обављати дужност директора;

•  није члан органа политичке странке;
•  испуњава и друге услове предвиђене статутом 

здравствене установе.
Ако је за директора здравствене установе именова-

но лице са високим образовањем из области правних, 
економских, односно организационих наука, заменик 
директора мора бити доктор медицине, доктор дентал-
не медицине, магистар фармације, односно магистар 
фармације-медицински биохемичар који има најмање 
пет година радног искуства као руководилац здрав-
ствене установе, односно руководилац организационе 
јединице у здравственој установи.

Чланом 116. став 1. Закона о здравственој зашти-
ти прописано је да се директор здравствене устано-
ве именује на основу јавног конкурса, који расписује 
управни одбор здравствене установе.

У ставу 2. предвиђено је да јавни конкурс из става 
1. овог члана расписује се 90 дана пре истека мандата 
директора.

Став 22. истог члана прописује да се директор 
здравствене установе именује на период од четири го-
дине и може бити поново именован. 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-
моуправи је прописано је да Скупштина општине, у 
складу са законом именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа., установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу 
са законом.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да органи града обављају послове пред-
виђене овим законом за органе општине, као и друге 
послове утврђене законом и статутом града, а став 3. 
истог члана прописује да одредбе овог закона које се 
односе на скупштину општине примењују се на град-
ску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној само-
управи је прописано да Скупштина општине, у складу 
са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 5. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању и преузи-
мању оснивачких права над Апотекарском установом 
Пожаревац, предвиђено је да су органи управљања 
Апотеке: директор, заменик директора, Управни од-
бор и Надзорни одбор. 

Органе управљања Апотеке из става 1. овог члана 
именује и разрешава оснивач.

Чланом 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожа-
ревца прописано је да Скупштина Града, у складу са 
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законом именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установе, организације и службе, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом.

Управни одбор Апотекарске установе Пожаревац, 
је на основу Одлуке бр. 1076 од 28.7.2022. године, рас-
писао Јавни конкурс за избор и именовање директора 
Апотекарске установе Пожаревац и исти је објављен 
у дневом листу „Политика”, Службеном гласнику РС, 
бр. 90 од 12.8.2022. године и на сајту Министарства 
здравља Републике Србије. У предвиђеном року од 8 
дана по расписаном конкурсу пристигла је једна при-
јава, кандидата мастер правника, Татјане Чинч, која је 
садржала потпуну документацију о испуњавању усло-
ва конкурса, као и План и програм рада Апотеке за 
мандатни период.

По спроведеном конкурсу, Управни одбор Апоте-
карске установе Пожаревац, доставио је Одлуку, бр. 
1319 од 5.9.2022. године, којом се на основу спрове-
деног поступка јавног конкурса за избор директора 
Апотекарске установе Пожаревац, за директорку на 
мандатни период од 4 године, предлаже Татјана Чинч, 
мастер правник из Пожаревца.

На основу наведеног, имајући у виду да директора 
здравствене установе именује и разрешава оснивач, 
предлаже се Скупштини Града Пожаревца доношење 
решења као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење решења

Процењујући финансијске ефекте овог Решења на 
буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење 
овог Решења не изискује посебна средства нити има 
финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Упутство о правном средству: Против овог реше-
ња може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 
9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 

47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина 
Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 
2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку мандата вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа 
„Топлификација“, Пожаревац

I
Констатује се да Славиши Стојковићу из Пожа-

ревца престаје мандат вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац 
дана 17. септембра 2022. године.

II
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 

29

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. 
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 
и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града 
Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. 
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

I
Именује се Славиша Стојковић из Пожаревца, 

за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Топлификација”, Пожаревац почев од 18. септем-
бра 2022. године, до именовања директора Јавног 
предузећа „Топлификација”, Пожаревац по спрове-
деном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
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II
Вршилац дужности директора из става 1. овог 

решења има сва права, обавезе и овлашћења која 
има директор јавног предузећа. 

 
III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца”, „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” и на званичној интернет страници Града 
Пожаревца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан 
је у члану 52. у вези члана 25. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 9) За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 
111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града По-
жаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
10/18, 12/18 – исправка и 10/19). 

Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на 
вршиоца дужности директора, те у ставу 4. упућује на 
члан 25. истог закона, који прописује услове за имено-
вање директора јавног предузећа. 

У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној само-
управи прописано је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузе-
ћа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да органи града обављају послове пред-
виђене овим законом за органе општине, као и друге 
послове утврђене законом и статутом града, док став 
3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине примењују на град-
ску скупштину. 

Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожа-
ревца, прописано је да Скупштина именује и разреша-
ва надзорни одбор и директора јавног предузећа чији 
је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши друга права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом. 

Дана 17. септембра 2022. године, Славиши Стојко-
вићу престаје мандат вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Топлификација” Пожаревац због 
истека периода на који је именован, па је у циљу обез-
беђивања услова за несметано функционисање преду-
зећа до спровођења јавног конкурса за избор дирек-
тора Јавног предузећа „Топлификација” у Пожаревцу, 
неопходно именовати вршиоца дужности директора. 

Процена финансијских средстава потребних за 

спровођење решења
Након процене финансијских ефеката решења на 

буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење 
овог решења не изискује посебна финансијска сред-
ства нити има финансијског ефекта на буџет Града 
Пожаревца. 

Упутство о правном средству: Ово решење коначно 
је у управном поступку и не може се побијати жал-
бом, али се против њега може покренути управни спор 
пред Управним судом у року од 30 дана од дана њего-
вог пријема. 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

електротехнике и рачунарства, с.р. 
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1

Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 12. августа 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Лучица” број: 11-40-1715/2022 од 
28.07.2022. године за одобрење додатних средстава, 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца од 05.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, број: 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Лучи-

ца” број: 11-40-1715/2022 од 28.07.2022. године и 
одобравају се додатна средства за набавку и уград-
њу две кошаркашке конструкције, на стадиону у 
Лучици у износу од 329.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499–Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раз-
дела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифико-

ване на другом месту, Позиција 178, Економска кла-
сификација 512- Машине и опрема (у Финансијском 
плану Месне заједнице „Лучица” за 2022. годину на 
економској класификацији 5126- Опрема за образо-
вање, науку, културу и спорт, Извор финансирања 
01-Општи приходи и примања буџета).

III
 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-

тити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-
сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, Позиција 178, 
Економска класификација 512- Машине и опрема 
(у Финансијском плану Месне заједнице „Лучи-
ца” за 2022. годину на економској класификацији 
5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, 
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања 
буџета).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одеље-

ње за буџет и финансије Градске управе Града По-
жаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 
12. августа 2022. године, разматрало је захтев Народне 
библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац број: 03-
40-1745/2022 од 04.08.2022. године, за одобрење додат-
них финансијских средстава, са мишљењем Одељења 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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за буџет и финансије од 08.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиоте-

ке „Илија М. Петровић” број: 03-40-1745/2022 од 
04.08.2022. године за одобрење додатних финансиј-
ских средстава, и одобравају се средства у укупном 
износу од 100.000,00 динара за куповину реплике 
бисте Слободана Стојановића изливену у полиесте-
ру.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21), са Раздела 5-Градска упра-
ва, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0009, Програм-
ска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 
160-Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиција 166, Економска класификација 
499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Оп-
шти приходи и примања буџета и иста распоредила 
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Уста-
нове у култури, Програм 13 – Развој културе и ин-
формисања, Програмска класификација 1201-0001 
ПА: Функционисање локалних установа културе, 
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 196, Еко-
номска класификација 515-Нематеријална имовина.

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информи-
сања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе, Позиција 196, Економ-

ска класификација 515-Нематеријална имовина (У 
оквиру Финансијског плана установе за 2022. годи-
ну са економске класификације 5151-Нематеријал-
на имовина).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
и Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожа-
ревац.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 12. августа 2022. године, разматрало је захтев Ме-
сне заједнице „Маљуревац” број: 09-40-1756/2022 од 
08.08.2022. године за одобрење додатних средстава, 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца од 10.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, број: 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Маљу-
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ревац” број: 09-40-1756/2022 од 08.08.2022. годи-
не и одобравају се додатна средства за набавку и 
уградњу голова за мали фудбал и једне кошаркашке 
конструкције, на новом стадиону у Маљуревцу у 
износу од 298.500,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499–Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раз-
дела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, Позиција 178, Економска 
класификација 512- Машине и опрема (у Финансиј-
ском плану Месне заједнице „Маљуревац” за 2022. 
годину на економској класификацији 5126- Опрема 
за образовање, науку, културу и спорт, Извор финан-
сирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-
тити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-
сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, Позиција 178, 
Економска класификација 512- Машине и опрема 
(у Финансијском плану Месне заједнице „Маљуре-
вац” за 2022. годину на економској класификацији 
5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, 
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања 
буџета).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одеље-

ње за буџет и финансије Градске управе Града По-
жаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној дана 15. августа 2022. године, разматрало је захтев 
руководиоца Одељења за локални економски развој, 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске 
управе Града Пожаревца број: 14-350-522/2022 од 
15.08.2022. године за обезбеђење финансијских сред-
става, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 15.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 
2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. 
Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

 1. ПРИХВАТА СЕ захтев руководиоца Одељења 
за локални економски развој, пољопривреду и за-
штиту животне средине Градске управе Града Пожа-
ревца број: 14-350-522/2022 од 15.08.2022. године за 
обезбеђење финансијских средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 15.08.2022. годи-
не, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном износу 
од 240.000,00 динара за израду Пројекта изведеног 
стања Индустријске зоне Северни блок (МБТС ин-
дустријска зона бр. 4 и МБТС индустријска зона бр. 
6 са прикључним 10 кV водовима).
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2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца”, бр. 14/21) у оквиру Раздела 5–Град-
ска управа, Програма 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, 
Програмске активности: Текућа буџетска резерва, 
Функције 160 - Опште јавне услуге некласификова-
не на другом месту, Позиције 166, Економске класи-
фикације 499 - Средства резерве, Извора финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета, и иста 
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмске класификације 0602-0001, Програмске 
активности – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, Функције 130 – Опште јавне 
услуге, Позиције 156, Економске класификације 
511- Зграде и грађевински објекти, Извора финан-
сирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

П
ро
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Ф
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Износ у 
динарима

0602-
0001 130 511451

Пројектна документација/
Израда Пројекта изведеног стања 
Индустријске зоне Северни блок 
(МБТС индустријска зона бр. 4 и 
МБТС индустријска зона бр. 6 са 
прикључним 10 кV водовима).

01 240.000,00

УКУПНО: 240.000,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

5, Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 15. августа 2022. године
Број 09-06-111/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној дана 18. августа 2022. године, разматрало је захтев 
Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић 
Барили Пожаревац број: 03-40-1820/2022 од 16. авгу-
ста 2022. године, за одобрење додатних финансијских 
средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финан-
сије од 16. августа 2022. године, те је на основу члана 
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), чла-
на 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског 
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 23. став 
2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације Миленин дом 

– Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац 
број: 03-40-1820/2022 од 16. августа 2022. године, 
за одобрење додатних финансијских средстава, са 
мишљењем Одељења за буџет и финансије од 16. 
августа 2022. године, за издвајање додатних финан-
сијских средстава, и одобравају се средства у укуп-
ном износу од 76.281,00 динара за исплату соли-
дарне помоћи односно накнаде трошкова у случају 
смрти запосленог или члана уже породице. 

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499 – Сред-
ства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 
5 – Градска управа, Главе 2 – Установе у култури, 
Програма 13 – Развој културе и информисања, Про-
грамска класификација 1201-0001 ПА:Функцио-
нисање локалних установа културе, Функције 820 
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– Услуге културе, Позиције 182, Економске класи-
фикације 414-Социјална давања запосленима (У 
оквиру Финансијског плана Фондације Миленин 
дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаре-
вац за 2022. годину, на Економску класификацију 
4143 – Отпремнине и помоћи).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и информи-
сања, Програмска класификација 1201-0001 ПА-
:Функционисање локалних установа културе, Функ-
ција 820 – Услуге културе, Позиција 182, Економска 
класификација 414-Социјална давања запосленима 
(У оквиру Финансијског плана Фондације Миленин 
дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаре-
вац за 2022. годину, на Економску класификацију 
4143 – Отпремнине и помоћи).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18. августа 2022. године
Број 09-06-112/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

6 
Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-

ној дана 18.8.2022. године, разматрало је захтев Ту-
ристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-
1836/2022 од 18.08.2022. године, за одобрење додатних 
финансијских средстава, са мишљењем Одељења 
за буџет и финансије од 18.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 

10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организа-

ције Града Пожаревца број: 09-40-1836/2022 од 
18.08.2022. године, за одобрење додатних недо-
стајућих финансијских средстава, и одобравају се 
средства у укупном износу од 3.924.000,00 динара 
за потребе организације 59. Љубичевских коњичких 
игара.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21), са Раздела 5-Градска упра-
ва, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0009, Програм-
ска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 
160-Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиција 166, Економска класификација 
499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Оп-
шти приходи и примања буџета и иста распоредити 
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 4-Тури-
стичка организација, Функције 473-Туризам на сле-
дећи начин:

Позиција Ек. клас. Опис Износ
251 421 Стални трошкови 1.844.000,00
253 423 Услуге по уговору 750.000,00
254 424 Специјализоване услуге 970.000,00
255 425 Текуће поправке и одржавање 360.000,00

III
Средства из тачке I и I I овог Решења исплатити 

са Раздела 5 – Градска управа Главе 4-Туристичка 
организација, Функције 473-Туризам (у оквиру Фи-
нансијског плана Туристичке организације Града 
Пожаревца за 2022. годину) на следећи начин:

Ек. 
клас. Опис Износ

421 Стални трошкови 1.844.000,00

4216

Закуп имовине и опреме (изнајмљивање бине и 
бинске опреме у износу од 1.200.000,00 динара, за 
изнајмљивање лед екрана који се постављају на 
хиподрому и за постављање монтажних боксева за 
гостујућа такмичарска грла у износу од 644.000,00 
динара)

1.844.000,00
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Ек. 
клас. Опис Износ

423 Услуге по уговору 750.000,00
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 750.000,00
424 Специјализоване услуге 970.000,00

4242 Услуге образовања, културе и спорта (израда 
светлећих слова на уласку у град) 970.000,00

425 Текуће поправке и одржавање 360.000,00

4251

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 
(адаптација просторије у подтрибинском простору 
у циљу обезбеђивања адекватног простора 
за одржавање прес конференција новинара, 
фоторепортера и телевизијских екипа)

360.000,00

Укупно: 3.924.000,00

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
и Туристичка организација Града Пожаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18. августа 2022. године
Број 09-06-112/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

7

Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно заду-
женог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, ур-
банизам, број: 11-40-1847/2022 од 19.8.2022. године 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 
03-40-1847/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу 
члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа 
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну 
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-
1847/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Оде-
љења за буџет и финансије број: 03-40-1847/2022 од 
19.8.2022. године за обезбеђење финансијских сред-
става, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном из-
носу од 150.552,00 динара за прикључак на градску 
мрежу кишне канализације Атлетског стадиона на 
к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића 
у Пожаревцу.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раз-
дела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услу-
ге локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификације 
499 – Средства резерве, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Програма 14 – Ра-
звој спорта и омладине, Програмске класификације 
1301-5001-Пројекат: Изградња атлетског стадиона 
на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојко-
вића у Пожаревцу, Функције 810– Услуге рекреа-
ције и спорта, Позиције 137, Извора финансирања 
01 – Општи приходи и примања буџета, Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

П
ро

гр
ам

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

Ф
ун

кц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
.

Назив конта

И
зв

ор
 

фи
на

нс
ир

ањ
а

Износ у 
динарима

1301-
5001 810 511342

Капитално одржавање 
канализације / Изградња 
атлетског стадиона на к.п. бр. 
2237/1 КО Пожаревац у ул. 
Илије Гојковића у Пожаревцу-
прикључак на градску мрежу 
кишне канализације

01 150.552,00

УКУПНО: 150.552,00

4. Средства из тачке 1. и 2, овог решења распоре-
дити у оквиру Програмског дела буџета, у Програму 
14- Развој спорта и омладине, Пројекат: Изградња 
атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац 
у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.
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5. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

6. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.

8

Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно заду-
женог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, ур-
банизам, број: 11-40-1848/2022 од 19.8.2022. године 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 
03-40-1848/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу 
члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа 
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну 
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-
1848/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Оде-
љења за буџет и финансије број: 03-40-1848/2022 
од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских 
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном 
износу од 316.960,00 динара за прикључак на град-
ску мрежу водовода Атлетског стадиона на к.п. бр. 

2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у По-
жаревцу.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раз-
дела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услу-
ге локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификације 
499 – Средства резерве, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Програма 14 – Ра-
звој спорта и омладине, Програмске класификације 
1301-5001-Пројекат: Изградња атлетског стадиона 
на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојко-
вића у Пожаревцу, Функције 810– Услуге рекреа-
ције и спорта, Позиције 137, Извора финансирања 
01 – Општи приходи и примања буџета, Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:
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1301-
5001 810 511341

Капитално одржавање водовода / 
Изградња атлетског стадиона на 
к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у 
ул. Илије Гојковића у Пожаревцу-
прикључак на градску водовода

01 316.960,00

УКУПНО: 316.960,00

4. Средства из тачке 1. и 2, овог решења распоре-
дити у оквиру Програмског дела буџета, у Програму 
14- Развој спорта и омладине, Пројекат: Изградња 
атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац 
у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.

5. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

6. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно заду-
женог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, ур-
банизам, број: 11-40-1849/2022 од 19.8.2022. године 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 
03-40-1849/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу 
члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа 
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну 
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-
1849/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Оде-
љења за буџет и финансије број: 03-40-1849/2022 
од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских 
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном 
износу од 225.545,00 динара за прикључак на град-
ску мрежу канализације пословног објекта МЗ „Ча-
чалица” на к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици 
ПП одред.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раз-
дела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услу-
ге локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификаци-
је 499 – Средства резерве, и иста распоредити у 
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 
- Опште услуге локалне самоуправе, Програмске 
класификације 0602-0001, Програмске активности: 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, По-

зиције 156, Економске класификације 511 – Зграде 
и грађевински објекти, Извора финансирања 01-Оп-
шти приходи и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:
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0602-
0001 130 511342

Капитално одржавање 
канализације / Пословни објекат 
МЗ „Чачалица”- к.п. бр. 8024/8 
КО Пожаревац у улици ПП одред 
- прикључак на градску мрежу 
канализације

01 225.545,00

УКУПНО: 225.545,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

5, Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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 Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно заду-
женог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, ур-
банизам, број: 11-40-1850/2022 од 19.8.2022. године 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 
03-40-1850/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу 
члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
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Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа 
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну 
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-
1850/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Оде-
љења за буџет и финансије број: 03-40-1850/2022 од 
19.8.2022. године за обезбеђење финансијских сред-
става, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном изно-
су од 1.439.938,00 динара за прикључак на градску 
мрежу водовода пословног објекта МЗ „Чачалица” 
на к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раз-
дела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услу-
ге локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификаци-
је 499 – Средства резерве, и иста распоредити у 
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 
- Опште услуге локалне самоуправе, Програмске 
класификације 0602-0001, Програмске активности: 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, По-
зиције 156, Економске класификације 511 – Зграде 
и грађевински објекти, Извора финансирања 01-Оп-
шти приходи и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:
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0602-
0001 130 511341

Капитално одржавање водовода / 
Пословни објекат МЗ „Чачалица”- 
к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у 
улици ПП одред - прикључак на 
градску мрежу водовода

01 1.439.938,00

УКУПНО: 1.439.938,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-
40-1858/2022 од 22.08.2022. године, па је на основу 
члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Ста-
тута Града Пожаревца (”Службени гласник Града По-
жаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. 
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Гра-
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске 
управе Града Пожаревца број: 01-401858/2022 од 
22.08.2022. године, за обезбеђење додатних финан-
сијских средстава и ОДОБРАВАЈУ се средства у 
укупном износу од 1.092.000,00 динара за извође-
ње непредвиђених радова по Уговору за пуштање у 
режим рада слободне зоне ”Смедерево” на подручју 
Града Пожаревца- радови на постављању расвете 
слободне зоне ”Смедерево”.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раз-
дела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услу-
ге локалне самоуправе, Програмске класификације 
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0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификаци-
је 499 – Средства резерве, и иста распоредити у 
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске 
класификације 0602-0001, Програмске активности 
– Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, По-
зиција 156, Извор финансирања 01 – Општи прихо-
ди и примања буџета, Економска класификација 511 
– Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:
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0602-
0001 130 511292

Пуштање у режим рада слободне 
зоне ”Смедерево” на подручју 
Града Пожаревца- Радови на 
постављању расвете слободне 
зоне ”Смедерево”

01 1.092.000,00

УКУПНО: 1.092.000,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Дрмно” број: 09-40-1835/2022 од 
17.08.2022. године за одобрење додатних средстава, 
са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца од 22.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 

68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, број: 14/21 и 
9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Дрм-

но” број: 09-40-1835/2022 од 17.08.2022. године и 
одобравају се додатна средства за организовање 
манифестација:„Дрмски котлић”, 8 Међународна 
смотра фолклора „Дрмно 2022” и 63. фудбалска 
утакмица између ФК ”Слога” Дрмно и ФК ”Млади 
борац” Мајиловац, у износу од 216.900,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499–Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раз-
дела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, Позиција 173, Економска 
класификација 423- Услуге по уговору (у Финансиј-
ском плану Месне заједнице „Дрмно” за 2022. го-
дину на економској класификацији 4236- Услуге за 
домаћинство и угоститељство у износу од 98.000,00 
динара и на економску класификацију 4237- Репре-
зентација-поклони у износу од 118.900,00 динара, 
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања 
буџета).

III
 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-

тити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-
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сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, Позиција 173, 
Економска класификација 423- Услуге по уговору 
(у Финансијском плану Месне заједнице „Дрмно” 
за 2022. годину са економске класификације 4236- 
Услуге за домаћинство и угоститељство у износу 
од 98.000,00 динара и са економске класифика-
ције 4237- Репрезентација-поклони у износу од 
118.900,00 динара, Извор финансирања 01-Општи 
приходи и примања буџета).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одеље-

ње за буџет и финансије Градске управе Града По-
жаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев 
Одељења за комуналне делатности и енергетику Град-
ске управе Града Пожаревца број 08-40-1845/2022 
од 22.08.2022. године, па је на основу члана 69. став 
2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града По-
жаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 
7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комуналне 
делатности и енергетику Градске управе Града По-
жаревца број 08-40-1845/2022 од 22.08.2022. године 
за обезбеђење додатних новчаних средстава у укуп-
ном износу од 8.040.000,00 динара са ПДВ-ом, за 
анексирање Уговора за извођење радова на одржа-
вању улица, локалних путева и тротоара у Пожарев-
цу за 2022. годину. 

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбеди-
ти из средстава предвиђених Одлуком о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Разде-
ла 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска класификација 
0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска 
резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, Позиција 166, Економ-
ска класификација 499 - Средства резерве, Извор 
финансирања 01 - Општи приходи и примања бу-
џета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 
5 - Градска управа, Програм 7 – Организација сао-
браћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска 
класификација 0701-0002, Програмска активност – 
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструк-
туре, Функција 451 – Друмски саобраћај, Позиција 
93, економска класификација 425-Текуће поправке 
и одржавање, Извор финансирања 01- Општи при-
ходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Гра-
да Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфра-
структура, Програмска класификација 0701-0002, 
Програмска активност – Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друм-
ски саобраћај, економска класификација 425191 
– Текуће поправке и одржавање осталих објека-
та-Одржавање улица, локалних путева и тротоара.

4. За реализацију овог решења задужује се Оде-
љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-

ној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев Оде-
љења локалне пореске администрације Градске управе 
Града Пожаревца број: 09-40-1862/2022 од 23.08.2022. 
године са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
број: 03-40-1862/2022 од 23.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службе-
ни гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправ-
ка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о 
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и 
члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 
14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења локалне 
пореске администрације Градске управе Града По-
жаревца број 09-40-1862/2022 од 23.08.2022. годи-
не за обезбеђење средстава у Финансијском плану 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у 
износу од 400.000,00 динара, на име спровођења 
поступка јавне набавке за услуге одржавања рачу-
нарског програма Локалне пореске администрације.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0001, Про-
грамска активност – Функционисање локалне само-
управе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 146, економска класифика-
ција 423-Услуге по уговору, Извор финансирања 01- 
Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Гра-
да Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 

15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм-
ска класификација 0602-0001, Програмска актив-
ност – Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функционална класификација 130 
– Опште јавне услуге, економска класификација 
423212-услуге за одржавање софтвера, Извор фи-
нансирања 01- Општи приходи и примања из буџе-
та.

 4. За реализацију овог решења задужује се Оде-
љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 

дана 30. августа 2022. године, разматрало је захтев Ту-
ристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-
1900/2022 од 29.08.2022. године, за одобрење додат-
них финансијских средстава, са мишљењем Одељења 
за буџет и финансије од 29.08.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организа-

ције Града Пожаревца број: 09-40-1900/2022 од 
29.08.2022. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, и одобравају се средства у укуп-
ном износу од 200.000,00 динара за набавку нових 
сувенира.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5-Град-
ска управа, Програм 15-Опште услуге локалне са-
моуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160-Опште јавне услуге некласификова-
не на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499-Средства резерве, Извор финанси-
рања 01-Општи приходи и примања буџета и иста 
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Главе 4-Туристичка организација, Програмска кла-
сификација 1502-0001 – Управљање развојем тури-
зма, Функционална класификација 473 – Туризам, 
Позиција 243, Економска класификација 523-За-
лихе робе за даљу продају (у финансијском плану 
Туристичке организације Града Пожаревца за 2022. 
годину у оквиру економске класификације 5231- За-
лихе робе за даљу продају)

III
Средства из тачке I и I I овог Решења исплатити 

са Раздела 5 – Градска управа Главе 4-Туристичка 
организација, Програмска класификација 1502-
0001 – Управљање развојем туризма, Функционал-
на класификација 473 – Туризам, Позиција 243, 
Економска класификација 523-Залихе робе за даљу 
продају (у финансијском плану Туристичке орга-
низације Града Пожаревца за 2022. годину у окви-
ру економске класификације 5231- Залихе робе за 
даљу продају).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
и Туристичка организација Града Пожаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 30. августа 2022. године
Број 09-06-116/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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 Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној дана 30. августа 2022. године, разматрало је за-
хтев начелника Градске управе Града Пожаревца број: 
01-40-1901/2022 од 29.08.2022. године са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1901/2022 
од 30.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 
2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. 
Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске 
управе Града Пожаревца број 01-40-1901/2022 од 
29.08.2022. године за обезбеђење средстава у Фи-
нансијском плану Градске управе Града Пожаревца 
за 2022. годину у износу од 200.000,00 динара, на 
име набавке рачунарске опреме-монитора за потре-
бе Одељења за буџет и финансије. 

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0001, Про-
грамска активност – Функционисање локалне само-
управе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 157, економска класифика-
ција 512-Машине и опрема, Извор финансирања 01- 
Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 15 
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– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602-0001, Програмска активност – 
Функционисање локалне самоуправе и градских оп-
штина, Функционална класификација 130 – Опште 
јавне услуге, економска класификација 512221-Ра-
чунарска опрема, Извор финансирања 01- Општи 
приходи и примања из буџета.

4. За реализацију овог решења задужује се Оде-
љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

 У Пожаревцу, 30. августа 2022. године
Број 09-06-116/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Основне школе „Краљ Александар I” Пожаревац број 
03-40-1853/2022 од 19.08.2022. године за обезбеђење 
додатних средстава са допуном од 23.08.2022. годи-
не и са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 
23.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 
118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. и 24. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Краљ 

Александар I” Пожаревац број 03-40-1853/2022 од 

19.08.2022. године и одобравају се додатна сред-
ства у укупном износу од 102.476,00 динара за 
трошкове за трошкове одласка директора школе и 
секретара на семинар „Почетак школске 2022/23 го-
дине” на Копаонику.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499 – Сред-
ства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 
– Градска управа, Програм 9 – Основно образовање, 
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Реали-
зација делатности основног образовања, Функција 
912 – Основно образовање, Позиција 103, Економ-
ска класификација 463 – Трансфери осталим ниво-
има власти (У оквиру Финансијског плана Градске 
управе Града Пожаревца за 2022. годину на Економ-
ску класификацију 4631- Текући трансфери оста-
лим нивоима власти -Основно образовање у износу 
од 102.476,00 динара, а у оквиру Финансијског пла-
на Основне школе „Краљ Александар I” Пожаревац 
за 2022. годину на Економску класификацију 4221 - 
Трошкови службених путовања у земљи у износу од 
60.500,00 динара, Економску класификацију 4233 
- Услуге образовања и усавршавања запослених у 
износу од 33.576,00 динара и на Економску класи-
фикацију 4264 – Материјал за саобраћај у износу од 
8.400,00 динара).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно 
образовање, Програмска класификација 2003-0001 
ПА: Реализација делатности основног образовања, 
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са 
Економске класификације 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Основно образовање у из-
носу од 102.476,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Основне школе „Краљ Александар I” Пожа-
ревац за 2022. годину са Економске класификације 
4221 - Трошкови службених путовања у земљи у из-
носу од 60.500,00 динара, Економске класификације 
4233 - Услуге образовања и усавршавања запосле-
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них у износу од 33.576,00 динара и са Економске 
класификације 4264 – Материјал за саобраћај у из-
носу од 8.400,00 динара)

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном 

гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Ма-
ринковић” из Пожаревца број 03-40-1860/2022 од 
22.08.2022. године за обезбеђење додатних средста-
ва са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 
24.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 
118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе са 

домом ученика „Соња Маринковић” из Пожаревца 
број 03-40-1860/2022 од 22.08.2022. године, и одо-
бравају се додатна средства у износу од 108.970,00 

динара за исплату помоћи у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге по-
моћи запосленом.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499 – Сред-
ства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 
5 – Градска управа, Програм 10 – Средње образова-
ње, Програмска класификација 2004-0001 ПА: Реа-
лизација делатности средњег образовања, Функција 
920 – Средње образовање, Позиција 105, Економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти (У оквиру Финансијског плана Градске упра-
ве Града Пожаревца за 2022. годину на Економску 
класификацију 4631- Текући трансфери осталим 
нивоима власти -Средње образовање у износу од 
108.970,00 динара, а у Финансијском плану Пољо-
привредне школе са домом ученика „Соња Марин-
ковић” из Пожаревца за 2022. годину на Економску 
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лече-
њу запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом.)

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње 
образовање, Програмска класификација 2004-0001 
ПА: Реализација делатности средњег образовања, 
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са 
Економске класификације 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Средње образовање у из-
носу од 108.970,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Пољопривредне школе са домом ученика 
„Соња Маринковић” из Пожаревца за 2022. годину 
са Економске класификације 4144 – Помоћ у меди-
цинском лечењу запосленог или чланова уже поро-
дице и друге помоћи запосленом.)

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије
V
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Диспозитив овог Решења објавити у Службеном 
гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Васа Пелагић” Пожаревац број: 
09-40-1871/2022 од 23.08.2022. године за одобрење 
додатних средстава, са мишљењем Одељења за бу-
џет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 
26.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. 
и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. 
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Гра-
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца”, број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Васа 

Пелагић” Пожаревац број: 09-40-1871/2022 од 
23.08.2022. године и одобравају се додатна средства 
за плаћање дуга за електричну енергију у износу од 
70.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 

ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Позиција 166, Економска класификација 499–Сред-
ства резерве, Извор финансирања 01-Општи прихо-
ди и примања буџета и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједни-
це, Програм 15 – Опште услуге локалне самоупра-
ве, Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 171, Економска кла-
сификација 421- Стални трошкови (у Финансијском 
плану Месне заједнице „Васа Пелагић” за 2022. го-
дину на економској класификацији 4212- Енергет-
ске услуге-електрична енергија, Извор финансира-
ња 01-Општи приходи и примања буџета).

III
 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-

тити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-
сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, Позиција 171, Еко-
номска класификација 421- Стални трошкови (у Фи-
нансијском плану Месне заједнице „Васа Пелагић” 
за 2022. годину са економске класификације 4212- 
Енергетске услуге-електрична енергија, Извор фи-
нансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одеље-

ње за буџет и финансије Градске управе Града По-
жаревца.

V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 
9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Ме-
дицинске школе из Пожаревца број 03-40-1895/2022 
од 29.08.2022. године за обезбеђење додатних сред-
става са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 29.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 
118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Медицинске школе из 

Пожаревца број 03-40-1895/2022 од 29.08.2022. го-
дине, и одобравају се додатна средства у износу од 
76.281,00 динара за исплату помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице супругу преми-
нуле Снежане Матић.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Град-
ска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом ме-
сту, Позиција 166, Економска класификација 499 
– Средства резерве, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње 
образовање, Програмска класификација 2004-0001 
ПА: Реализација делатности средњег образовања, 
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на 
Економску класификацију 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Средње образовање у из-
носу од 76.281,00 динара, а у Финансијском плану 
Медицинске школе из Пожаревца за 2022. годину 

на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и 
помоћи.)

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње 
образовање, Програмска класификација 2004-0001 
ПА: Реализација делатности средњег образовања, 
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са 
Економске класификације 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Средње образовање у из-
носу од 76.281,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Медицинске школе из Пожаревца за 2022. го-
дину са Економске класификације 4143 - Отпремни-
не и помоћи.)

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном 

гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Ко-
мисије за спорт Града Пожаревца број 011-66-98/2022 
од 02.09.2022. године, па је на основу члана 69. став 
2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града По-
жаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
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(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 
7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за спорт Гра-
да Пожаревца број 011-66-98/2022 од 02.09.2022. 
године за обезбеђење додатних средстава у укуп-
ном износу од 1.212.000,00 динара по захтевима 
спортских клубова: Планинарског клуба „Вукан” 
Пожаревац, број 011-66-97/2022 од 29.08.2022. 
године, Спортског савеза Града Пожаревца број 
011-40-1931/2022 од 01.09.2022. године и Кошар-
кашког клуба Пожаревац, број 011-40-1932/2022 од 
01.09.2022 године, за намене наведене у захтевима. 

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0001, Програмска 
активност – Подршка локалним спортским органи-
зацијама, удружењима и савезима, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Позиција 133, еко-
номска класификација 481-Дотације невладиним 
организацијама, Извор финансирања 01- Општи 
приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 14 
– Развој спорта и омладине, Програмска класифика-
ција 1301-0001, Програмска активност – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, економска класификација 481911 – Дота-
ције спортским омладинским организацијама-годи-
шњи програми спортских организација, удружења 
и савеза.

4. За реализацију овог решења задужује се Оде-
љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
начелника Градске управе Града Пожаревца број: 
09-40-1946/2022 од 06.09.2022. године са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1946/2022 
од 07.09.2022. године, те је на основу члана 69. став 
2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. 
Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске 
управе Града Пожаревца број 09-40-1946/2022 од 
06.09.2022. године за обезбеђење додатних сред-
става у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину у износу од 400.000,00 
динара, на име угоститељских услуга поводом обе-
лежавања празника 15. октобар - Дан ослобођења 
Пожаревца у Првом и Другом светском рату.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
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ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0001, Про-
грамска активност – Функционисање локалне само-
управе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 146, економска класифика-
ција 423-Услуге по уговору, Извор финансирања 01- 
Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоре-
дити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 15 
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602-0001, Програмска активност 
– Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функционална класификација 130 – Оп-
ште јавне услуге, економска класификација 423621 
– угоститељске услуге-15. октобар, Извор финанси-
рања 01- Општи приходи и примања из буџета.

4. За реализацију овог решења задужује се Оде-
љење за буџет и финансије Градске управе Града 
Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 
9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Јавне 
установе „Спортски центар Пожаревац” број: 09-40-
1732/2022 од 29.08.2022. године, за одобрење додат-
них финансијских средстава, са мишљењем Одељења 
за буџет и финансије од 06,09.2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 

72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 
1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гла-
сник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годи-
ну („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 
9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Јавне 

установе „Спортски центар Пожаревац” број: 09-
40-1732/202 од 29.08.2022. године за одобрење до-
датних финансијских средстава, и одобравају се 
средства у укупном износу од 2.719.731,00 динара 
за редовно функционисање Установе и несмета-
но спровођење спортских и забавних садржаја на 
спортским теренима и отвореном базену.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21), са Раздела 5-Градска упра-
ва, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0009, Програм-
ска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 
160-Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиција 166, Економска класификација 
499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Оп-
шти приходи и примања буџета и иста распоредила 
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Уста-
нова у области спорта, Програм 14 – Развој спорта 
и омладине, Програмска класификација: 1301-0004, 
ПА:Функционисање локалних спортских установа, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, По-
зиција 220, Економска класификација 421-Стални 
трошкови у износу од 1.869.215,00 динара, Пози-
ција 224, Економска класификација 425-Текуће по-
правке и одржавање у износу од 395.868,00 динара, 
Позиција 225, Економска класификација 426-Мате-
ријал у износу од 454.648,00 динара.

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установа у 
области спорта, Програм 14 – Развој спорта и омла-
дине, Програмска класификација: 1301-0004, ПА-
:Функционисање локалних спортских установа, 
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Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, По-
зиција 220, Економска класификација 421-Стални 
трошкови у износу од 1.869.215,00 динара (у оквиру 
Финансијског плана Јавне установе „Спортски цен-
тар Пожаревац” за 2022. годину са економске класи-
фикације 4213-Комуналне услуге)

Позиција 224, Економска класификација 425-Те-
куће поправке и одржавање у износу од 395.868,00 
динара, (у оквиру Финансијског плана Јавне уста-
нове „Спортски центар Пожаревац” за 2022. годи-
ну са економске класификације 4251-Текуће по-
правке и одржавање зграда и објеката у износу од 
264.720,00 динара и са економске класификације 
4252-Текуће поправке и одржавање опреме у изно-
су од 131.148,00 динара)

Позиција 225, Економска класификација 426-Ма-
теријал у износу од 454.648,00 динара, (у окви-
ру Финансијског плана Јавне установе „Спортски 
центар Пожаревац” за 2022. годину са економске 
класификације 4261-Административни матери-
јал 106.297,00 динара, економске класификације 
4264-Материјал за саобраћај 27.051,00 динара и 
економске класификације 4269-Материјал за посеб-
не намене 321.300,00 динара).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
и Јавна установа Спортски центар „Пожаревац”.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-

ној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Чачалица” Пожаревац број: 09-40-
1793/2022 од 15.08.2022. године за одобрење додатних 
средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финан-
сије Градске управе Града Пожаревца од 09.09.2022. 

године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), 
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца 
(”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. 
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 
7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожа-
ревца за 2022. годину („Службени гласник Града По-
жаревца”, број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Чачали-

ца” Пожаревац број: 09-40-1793/2022 од 15.08.2022. 
године и одобравају се додатна средства за опрема-
ње намештајем (столови, столице, ормари и трака-
сте завесе) новоизграђене зграде месне заједнице у 
износу од 540.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Позиција 166, Економска класификација 499–Сред-
ства резерве, Извор финансирања 01-Општи прихо-
ди и примања буџета и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједни-
це, Програм 15 – Опште услуге локалне самоупра-
ве, Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција178, Економска кла-
сификација 512- Машине и опрема (у Финансијском 
плану Месне заједнице „Чачалица” за 2022. годину 
на економској класификацији 5122- Администра-
тивна опрема, Извор финансирања 01-Општи при-
ходи и примања буџета).

 
III

 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-
тити са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-
сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 



Страна 127 – Број 12 19. септембaр 2022.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, Позиција 178, Еко-
номска класификација 512- Машине и опрема (у 
Финансијском плану Месне заједнице „Чачалица” 
за 2022. годину на економској класификацији 5122- 
Административна опрема, Извор финансирања 
01-Општи приходи и примања буџета).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одеље-

ње за буџет и финансије Градске управе Града По-
жаревца.

V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Основне школе „Јован Цвијић” Костолац број 09-40-
1924/2022 од 31.08.2022. године за обезбеђење до-
датних средстава са допуном од 05.09.2022. године 
и са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 
06.09.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 
118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. и 24. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело 
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Јо-

ван Цвијић” из Костолца број 09-40-1924/2022 од 
31.08.2022. године и одобравају се додатна сред-
ства у укупном износу од 60.980,00 динара за тро-
шкове одласка директора школе и секретара на се-
минар на Копаонику.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Град-
ска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом ме-
сту, Позиција 166, Економска класификација 499 
– Средства резерве, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно 
образовање, Програмска класификација 2003-0001 
ПА: Реализација делатности основног образовања, 
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на 
Економску класификацију 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Основно образовање у из-
носу од 60.980,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Основне школе „Јован Цвијић” Костолац за 
2022. годину на Економску класификацију 4221 - 
Трошкови службених путовања у земљи у износу 
од 60.980,00 динара).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно 
образовање, Програмска класификација 2003-0001 
ПА: Реализација делатности основног образовања, 
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са 
Економске класификације 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Основно образовање у из-
носу од 60.980,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Основне школе „Јован Цвијић” из Костолца 
за 2022. годину са Економске класификације 4221 - 
Трошкови службених путовања у земљи у износу од 
60.980,00 динара).
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IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије

V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном 

гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев 
Народног музеја Пожаревац број: 09-40-1909/2022 од 
30. августа 2022. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет 
и финансије од 13. септембра 2022. године, те је на 
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон ), члана 82. 
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка 
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 
23. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 
14/21 и 9/22), донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожа-

ревац број: 09-40-1909/2022 од 30. августа 2022. го-
дине, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 13. септембра 2022. године, за издвајање додат-
них финансијских средстава, и одобравају се сред-
ства у укупном износу од 92.026,00 динара на име 
помоћи у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца” 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499 – Сред-
ства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 
5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе и информисања, Про-
грамска класификација 1201-0001 ПА:Функцио-
нисање локалних установа културе, Функција 820 
– Услуге културе, Позиција 182, Економска класи-
фикација 414 – Социјална давања запосленима (У 
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожа-
ревац за 2022. годину, на Економску класификацију 
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у кул-
тури, Програм 13 – Развој културе и информисања, 
Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функци-
онисање локалних установа културе, Функција 820 
– Услуге културе, Позиција 182, Економска класи-
фикација 414 – Социјална давања запосленима (У 
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожа-
ревац за 2022. годину, са Економске класификације 
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за 

буџет и финансије.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, 

дипл. инж. електротехнике, с.р.


