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У Пожаревцу, 04.12.2009. год. Број: 01-06-129/12е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
20
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Фонда
за доделу стипендија и награда на подручју града
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник
града Пожаревца” бр. 3/09), Управни одбор Фонда
за доделу стипендија и награда на подручју града
Пожаревца, на седници од 03.11.2009. године, донео
је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Правилника о оснивању
Фонда за доделу стипендија и награда на
подручју града Пожаревца
Члан 1.
У Правилнику Фонда за доделу стипендија
и награда на подручју општине Пожаревац
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 5/02
и 1/03) и Одлука о измени и допуни Правилника
о оснивању Фонда за доделу стипендија и награда
на подручју општине Пожаревац бр. 41/2005 од
19.10.2005. године), у члановима 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11,
21, 23 и 42. речи „општине Пожаревац” замењују се
речима „града Пожаревца”.
Члан 2.
У члану 41. речи „Скупштина општине”
замењују се речима „Скупштина града”
Члан 3.
После члана 33. додаје се члан ЗЗа. који

гласи:
„Право на коришћење стипендија и трошкове
усавршавања у иностранству имају студенти који
се образују за занимања од посебног интереса за
град Пожаревац. Процену струке и значај студија
утврђује Градско веће града Пожаревца”.
Члан 4.
После члана 38. додаје се члан 38а. који

гласи:
„Одлуку о додели једнократних награда
професорима - менторима основних и средњих
школа доноси управни одбор Фонда.
Једнократном новчаном наградом награђују
се професори - ментори чији су ученици освојили
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једно од прва три места на појединачном
републичком или међународном такмичењу под
покровитељством Министарства просвете”.
Члан 5.
У члану 46. речи „ Општинска управа”
замењују се речима „Градска управа”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 03.11.2009. године Број: 154/09
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Обрад Обрадовић, с.р.
21
На основу члана 7. став 1. тачка 3. и став
5. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени
гласник града Пожаревца” бр. 4/2009) и члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца” бр. 2/2008), Градско веће града
Пожаревца на седници одржаној 09. новембра 2009.
године , донело је
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ
ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се програм и
начин полагања испита о познавању територије
града Пожаревца и прописа из области ауто такси
превоза путника (у даљем тексту: испит).
Програм испита саставни је део овог
правилника.
Члан 2.
Испит према одредбама овог правилника, може
полагати лице (у даљем тексту: кандидат) које:
- има испуњене услове из члана 7. Одлуке
о ауто-такси превозу („Службени гласник града
Пожаревца” бр. 3/2009).
Испит се полаже за добијање уверења о
положеном испиту о познавању града Пожаревца и
прописа који регулишу такси превоз.
Уверење из става 2. овог члана може се
користити само у поступку добијања такси дозволе
за предузетника и допунске такси дозволе за возача
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запосленог код правног лица, у складу са Одлуком
о ауто-такси превозу.
II - ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 3.
Програм испита обухвата следеће области:
- познавање територије града Пожаревца;
- познавање општих прописа који регулишу
делатност такси превоза путника;
- познавање
прописа
који
регулишу
безбедност саобраћаја на путевима, превоз у
друмском саобраћају и такси превоз.
III - НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 4.
Испит се полаже пред Комисијом за полагање
испита о познавању територије града Пожаревца
и прописа из области ауто-такси превоза путника
(у даљем текстужомисија), коју на предлог
Комисије за унапређење саобраћаја на територији
града Пожаревца образује Градоначелник града
Пожаревца.
Комисија се састоји од председника и два
члана, који имају заменике.
Председник и чланови комисије су испитивачи
за одређене области из Програма полагања
испита.
Председнику, члановима комисије и њиховим
заменицима припада накнада за рад у комисији.
Висина накнаде из става 4. овог члана одређује
се решењем о образовању комисије.
Члан 5.
Председник, чланови комисије и испитивачи
у комисији морају имати најмање високу школску
спрему.
Члан 6.
Административно-стручне и техничке послове
везане за полагање испита обавља орган за техничко
регулисање саобраћаја Одељења за урбанизам,
комуналне и имовинско правне послове.
Висина накнаде за полагање испита о
познавању територије града Пожаревца и прописа
из области ауто-такси превоза износи 5.000,00
динара и плаћаће се на рачун Градске управе града
Пожаревца.
Висина накнаде за полагање испита утврђена
ставом 1. овог члана може се мењати решењем
Градског већа града Пожаревца.

04.12.2009.

Члан 7.
Писана пријава кандидата за полагање испита
подноси се уз захтев за добијање такси дозволе,
односно допунске такси дозволе и садржи:
- име, очево име и презиме,
- датум и место рођења,
- јединствен матични број,
- податке о пребивалишту,
- податак о томе који пут полаже испит.
- доказ о уплати средстава на име трошкова
полагања испита.
Члан 8.
Кандидату који не испуњава услове прописане
у члану 2. овог правилника или који уз пријаву не
приложи доказе из члана 6. овог правилника, неће
се одобрити полагање испита.
Члан 9.
Испит се полаже усмено.
Председник комисије, пре полагања испита,
утврђује идентитет сваког кандидата увидом у
његову личну карту или пасош.
Испит не може полагати кандидат који нема
личну карту или пасош код себе.Такав кандидат
се удаљава са испита, а податак о томе уноси се у
записник.
Члан 10.
Испит се састоји из три предмета:
1. познавање општих прописа;
2. познавање
прописа
који
регулишу
безбедност саобраћаја на путевима, превоз у
друмском саобраћају и такси превоз;
3. познавање територије града Пожаревца.
Члан 11.
О полагању испита води се записник.
Записник садржи: име, презиме и пребивалиште
кандидата; састав Комисије и име и презиме
испитивача; место, дан и час полагања испита;
питања; и оцену из сваког предмета и коначан успех
кандидата, податке о одлагању или одустајању
од испита и друге податке од значаја за полагање
испита.
Записник потписују председник и чланови
комисије.
Члан 12.
По завршеном испиту Комисија оцењ,ује
целокупан успех кандидата.
Кандидатје положио испит када је оцењен са
оценом „положио”

04.12.2009.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Председник Комисије јавно саопштава
кандидатима резултат испита.
Кандидат који није положио може поново
полагати у првом наредном року.
Члан 13.
Ако кандидат не приступи полагању испита у
време одређено за полагање испита, пре почетка
испита изјави да одустаје и када не приступи
полагању у року за који је испит одложен, сматра
се да није положио испит.
Члан 14.
Кандидат који сматра да његов успех није
правилно оцењен има право да у року од 24 часа
после саопштеног успеха писано приговори
комисији.
Комисија је дужна да о приговору одлучи у
року од три дана од дана пријема приговора.
Члан 15.
Ако усвоји приговор, Комисија може да понови
испит из једног или свих предмета или да преиначи
раније донету одлуку.
Члан 16.
На основу записника о полагању испита,
кандидату који је положио испит надлежни орган
(орган за техничко регулисање саобраћаја) издаје
уверење о положеном испиту.
Уверење из става 1. овог члана садржи:
1. назив органа који издаје уверење;
2. пропис на основу кога је издато;
3. назив Комисије пред којом је кандидат
полагао;
4. име, презиме, датум и место рођења
кандидата;
5. пребивалиште кандидата,
6. датум и место полагања испита;
7. регистарски број евиденције;
8. потпис председника Комисије.
9. потпис руководећег радника надлежног
органа.
Члан 17.
Евиденција лица која су полагала испит
води надлежни орган за техничко регулисање
саобраћаја.
Евиденција из става 1.овог члана садржи
регистарски број евиденције, као и податке о
кандидату и то: име и презиме, годину и место
рођења, пребивалиште, датум полагања испита,
као и податке о успеху на испиту и датуму издавања
уверења.
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Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца”
У Пожаревцу, 9.11.2009. год.
Бр:01-06-132/2009-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЈШИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Слађани Петрушић, начелнику Одељења за
инспекцијске послове
- Жаклини Јововић, Одељење за инспекцијске
послове
- Александру Ђокићу, члану Градског већа
- Гордани Ранђеловић, Начелнику Одељења
за урбанизам, комуналне и имовинскоправне
- послове
- Драгану
Станковићу,
Одељењe
за
урбанизам, комуналне и имовинско-правне
послове
- Одсеку за скупштинске послове
ПРОГРАМ
ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА
ПРОГРАМ полагања испита за обављање
делатности ауто-такси превоза путника обухвата
следеће испитне области
ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА - Програм испита из
познавања града Пожаревца и насељених места на
територији града Пожаревца обухвата познавање
улица у граду и насељеним местима, познавање
најкраћих праваца на путу од полазишта до
одредишта путника, као и познавање локација
најважнијих објеката у граду и насељеним
местима, и то : објекти органа града (Скупштина
града Пожаревца, Градска управа града,Градско
веће); МУП - Полицијска управа Пожаревац,
Одељење саобраћајне полиције; седиште јавних
комуналних и других јавних предузећа; објекти
правосудних органа (општински, окружни,
трговински и прекршајни суд); домови здравља,

Страна 52 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

болнице и друге здравствене установе; установе
дечје и социјалне заштите (предшколске установе,
центар за социјални рад, домови за смештај старих
лица); објекти образовања (основне, средње школе
и факултети); хотели и значајни угоститељски
објекти у Пожаревцу; седишта установа културе
и спортских центара (позоришта, музеји, галерије,
биоскопи, спортски објекти и др.); историјски
и културни споменици; значајни привредни,
финансијски и трговински објекти; верскоцрквени објекти (цркве, манастири, гробља и др.);
ауто-мото друштва и ауто сервиси; саобраћајна
инфраструктура (железничке станице, аутобуска
станица,) и др.
ОПШТИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ
ДЕЛАТНОСТ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА - Ова
област обухвата познавање прописа и законских
норми који регулишу делатност обављања аутотакси превоза и то:
- ЗАКОН О ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - основне одредбе: оснивање радње за
обављање самосталне делатности у смислу овог
закона; представљање и заступање радње; општи
услови за обављање делатности које мора да испуни
физичко лице у поступку оснивања радње.
- ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
појам и правне форме привредних друштва;
делатност привредног друштва; оснивачки акт
привредног друштва; стицање својства правног
лица привредног друштва; седиште и пословно
име привредног друштва; предузетник-појам
предузетника и регистроване радње; одговорност
предузетника за обавезе из обављања делатности;
пословно име радње; брисање предузетника из
регистра.
ПОЗНАВАЊЕ
ПРОПИСА
КОЈИ
РЕГУЛИШУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА, ПРЕВОЗ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ И ТАКСИ ПРЕВОЗ
- ЗАКОН О ОСНОВАМА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА - основне одредбе
: значење појединих израза ( «јавни пут», «аутопут», «државни пут», «општински пут», «коловозна
трака и врсте саобраћајних трака», «учесник
у саобраћају», «претицање», «обилажење»,
«пропуштање возила» ); путеви : појам мреже
јавних путева, саобраћај на раскрсници (значење
светлосних саобраћајних знакова); заустављање и

04.12.2009.

паркирање; обавезе возача према пешацима (обавезе у случају регулисања саобраћаја светлосним
знацима и обавезе у случају када саобраћај није
регулисан светлосним знацима); саобраћајни
знаци : обележавање јавних путева саобраћајним
знацима, врсте саобраћаних знакова; дужности у
случају саобраћајне незгоде : дужности учесника у
саобраћајној незгоди у којој је неко изгубио живот
или је настала већа материјална штета, дужност
лица које се затекне или наиђе на место саобраћајне
незгоде; возачи : услови под којима возач може да
управља моторним возилом и разлози због којих
возач не сме да управља моторним возилом.
- ЗАКОН О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ - основне одредбе : појам превоза
у друмском саобраћају; значење израза «јавни
превоз», «ауто такси превоз», «линијски превоз»,
«путни налог» и «таксиметар»; истицање назива
фирме на возилу које обавља превоз; ко уређује
и обезбеђује јавни превоз путника и ауто такси
превоз сходно овом закону; јавни превоз: врсте
јавног превоза, појам линијског превоза и ко може
обављати линијски превоз, услови за обављање
ванлинијског превоза и ко може обављати
ванлинијски превоз; превоз деце; надзор : ко врши
инспекцијски надзор, права и дужности у вршењу
инспекцијског надзора.
- ОДЛУКА О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА - опште одредбе : ко може обављати
ауто такси превоз; услови за обављање ауто такси
превоза : услови које треба да испуни предузетник,
услови за правно лице; такси возило : услови
које треба да испуни такси возило за обављање
делатности ауто такси превоза, сагласност за
испуњеност услова за обављање делатности ауто
такси превоза; такси исправе и ознаке : исправе
такси возача, исправе за такси возило; престанак
обављања такси превоза : услови за привремени
престанак обављања делатности, услови за брисање
радње из регистра; појам такси стајалишта; цене
такси услуга : подаци које треба да садржи рачун
о извршеној услузи; казнене одредбе за прекршај
који у обављању делатности изврши такси возач.
- ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА - опште одредбе: дефиниција јавних
паркиралишта,
врсте
јавних
паркиралишта, појам посебних паркиралишта, врсте
посебних паркиралишта, обележавање јавних
паркиралишта.

04.12.2009.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
1. Закон
о
превозу
у
друмском
саобраћају («Сл.гласник» бр.46/1995, 66/2001,
91/2005) : поглавља I, II, III и V
2. Закон
о
основама
безбедности
саобраћаја на путевима («Сл.лист СФРЈ»,
бр.50/1988,
63/1988,
80/1989,
29/90
и
11/1991, «Сл.листСРЈ», бр34/1992, 13/1993 Одлука СУС, 24/1994, 41/1994, 28/1996 и
3/2002 и «Сл.гласник РС», бр.101/2005) :
поглавља I, II, III, IV, V и VI
3. Закон о приватним предузетницима
(«Сл.гласник СРС», бр.54/1989 и 9/1990 и
«Сл.гласник
РС»,
бр.19/1991,
46/1991
и
31/1993 - Одлука у СРС, 39/1993, 53/1993,
67/1993, 48/1994, 53/1995, 35/2002 и 101/2005):
поглавља I и II
4. Закон
о
привредним
друштвима
(«Сл.гласник РС», бр. 125/2004), део други (од
чл.48-52)
5. Закон о регистрацији привредних
субјеката («Сл.гласник РС», бр.55/2004 и
61/2005), поглавља I, II и IV
6. Одлука о ауто такси превозу («Сл.гласник
града Пожаревц”, бр.3/2009)
7. Одлука о јавним паркиралиштима
(„Службени
гласник
града
Пожаревца”
бр.3/2009).
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 19. октобра 2009. године, разматрало
је захтев Градског јавног правобранилаштва
Пожаревац за обезбеђење буџетских средстава
на име пријема једног радника, са Изјашњењем
Одељења за привреду, финансије и трезор, те је, на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4.
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009.
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр.
5/08 и бр. 1/09 и бр. 6/09), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градског јавног
правобранилаштва Пожаревац за обезбеђење
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додатних буџетских средстава на име зараде
једног запосленог, са високом стручном спремом
(правним факултетом и положеним правосудним
испитом),на одређено време од 01.09.2009. године
до 01.03.2010. године - шест месеци, у укупном
износу од 323.220,00 динара, и ОДОБРАВА СЕ
исплата средстава у износу од 215.480,00 динара
на име зараде за једног запосленог, на одређено
време за период од 01.09.2009. године до 31.12.2009.
године, из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2009. годину.
II
Средства из тачке 1. овог Решења у износу
од 215.480,00 динара обезбедити из средстава
утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца
за 2009. годину („Службени гласник града
Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и бр. 6/09), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1:
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110
„ Извршни и законодавни органи, финансирање
и фискални послови и спољни послови”,
Позиција15: „Текућа буџетска резерва”, Економска
класификација 499, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 4 „Градско јавно правобранилаштво”,
Функција 330 „Судови”, на следећи начин:
- средства у износу од 182.760,00 динара на
Позицију: 224, економска класификација 411-Плате
и додаци запослених;
- средства у износу од 32.720,00 динара,
на позицију 225- економска класификација 412Социјални доприноси на терет послодавца.
III
Средства у износу од 215.480,00 динара
исплатити из средстава утврђених Одлуком
о буџету града Пожаревца за 2009. годину
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08,
бр. 1/09 и бр. 6/09), са Раздела: 4 „Градско јавно
правобранилаштво”, Функција 330 „Судови”, и то:
- са позиције 224, економска класификација
411-Плате и додаци запослених средства у износу
од 182.760,00 динара ;
- са позиције 225, економска класификација
412- Социјални доприноси на терет послодавца
средства у износу од 32.720,00 динара,
а на рачун Градског јавног правобранилаштва,
уз обавезу доставе правдајуће документацију
подобне за пренос средства Одсеку за трезор,
Одељења за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.

