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из ових тачака , врши Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Пожаревац.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године број: 01-06-50/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.
4

На основу члана 25. став 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, бр. 88/11), члана 6. тачка 3), 15. и 18. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/06, 47/11,93/12
и 99/13), члана 20. тачка 4), 32. тачка 3) и 13)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07 и 83/14 – др. закона)
и члана 32. став 1. тачка 3) и 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 4/13 – пречишћени текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној 27.3.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 18/13,
3/14 и 13/14) у Таксеној тарифи у Тарифном броју 7
у тачки 7. речи „доплатна карта“ замењују се речима
„дневна карта“.
У НАПОМЕНИ тарифног броја 7, тачка 4.
мења се и гласи:
„ 4. У име и за рачун Града Пожаревца,
наплату таксе из тачке 1. до 7. овог тарифног
броја, као и припрему документације и покретање
прекршајног поступка у случају неплаћања таксе

На основу члана 3. став 1. тачка 7), члана
4. и 25. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11), члана 39. и
168. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“ број 65/13) и члана 32. став
1. тачка 6) Статута град Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен
текст ), Скупштине града Пожаревца на седници
одржаној 27.3.2015. године, донела је
ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте јавних
паркиралишта, управљање, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта, наплата паркирања и
уклањање непрописно паркираних возила са јавних
паркиралишта и других површина одређених овом
одлуком, на територији Града Пожаревца.
Члан 2.
За вршење послова из члана 1. ове одлуке
на територији Града Пожаревца, Скупштина града
Пожаревца основала је Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Пожаревац (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Управљање, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта, у смислу одредаба ове
одлуке је комунална делатност од интереса за Град
Пожаревац.
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Члан 3.
Јавним паркиралиштима у смислу одредаба
ове одлуке, сматрају се површине јавне намене
које су уређене за паркирање возила и друге јавне
површине које се одреде за паркирање.
Јавна паркиралишта могу бити општа,
посебна и повремена.
Јавним
паркиралиштима,
у
смислу
одредаба ове одлуке, не сматрају се посебни
простори за паркирање моторних возила који
припадају одређеном објекту (предузећа, установа,
такси стајалишта и др.) и служе искључиво за
задовољавање потреба становника, односно
запослених корисника.
Изграђена и уређена паркиралишта, општа
и посебна, поверавају се на управљање вршиоцу
комуналне делатности.
Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара
и друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
Повремена
паркиралишта
су
јавне
саобраћајне површине и посебни простори одређени
и обележени за паркирање возила за време трајања
спортских, културних, уметничких, сајамских и
других приредби и скупова.
Решење о утврђивању општих, посебних
и повремених паркиралишта доноси Градско
веће града Пожаревца на предлог органа управе
надлежног за послове саобраћаја.
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени и изграђени за паркирање
моторних возила масе до 2,5 тоне са контролисаним
уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са
посебног паркиралишта врши се постављањем
рампе и изградњом или постављањем објекта за
наплату или на други начин.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
привременог карактера.
Посебна паркиралишта се изграђују и
уређују у складу са одговарајућим планским актом
који доноси Скупштина града Пожаревца.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима
о безбедности саобраћаја.
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Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зону, категорије
моторних возила која се могу паркирати, начине
наплате таксе за коришћење, као и временско
ограничење коришћења јавног паркиралишта.
Члан 7.
О текућем одржавању општих и посебних
паркиралишта стара се вршилац комуналне
делатности.
О инвестиционом одржавању општих и
посебних паркиралишта стара се управљач пута.
Члан 8.
Јавна паркиралишта се користе за
паркирање моторних возила правних, физичких
лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу
одредаба ове одлуке сматра се возач или власник
возила, ако возач није идентификован.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја дужан је да на општем паркиралишту у
зависности од капацитета, одреди паркинг места за
возила инвалида.
Таксу за паркирање возила не плаћају војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата, инвалиди рада
са 80 или више процената телесног оштећења или
код који постоји телесно оштећење које има за
последицу неспособност доњих екстремитета (ногу)
од 60 или више процената за једно путничко возило
у власништву ако им служи за личну употребу.
Предузеће издаје посебну паркинг карту за
кориснике из става 4. овог члана.
Члан 9.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције,
војске Србије, ватрогасних возила, возила органа
града Пожаревца, возила која врше комуналне
услуге и возила инспекцијских органа када у
вршењу службе користе јавна паркиралишта не
плаћају услугу паркирања.
Члан 10.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно,
по одобрењу Градског већа града Пожаревца
привремено користити за друге намене (за потребе
забавних и спортских манифестација и др.)
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности врши
наплату таксе, резервише простор за паркирање,
издаје претплатне карте за паркирање, уклања
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непрописно паркирана возила и иста чува на за ту
намену одређеном простору.
Вршилац комуналне делатности нема
обавезу чувања возила на паркиралиштима и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила
на истим.
II ПОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИЦИ И
РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 12.
Поједини корисници (станари, инвалиди,
корисници пословног простора) могу јавна
паркиралишта
користити
као
повлашћени
корисници, под условима и на начин утврђен актом
вршиоца комуналне делатности.
Повлашћеним корисницима из става 1.
овог члана вршилац комуналне делатности издаје
повлашћену паркинг карту која се може користити
искључиво за возило за које је ова карта издата.
Физичком лицу се може издати највише
једна повлашћена паркинг карта.
Повлашћени корисници из става 1. овог
члана јавна паркиралишта могу да користе само по
једном основу.
Одобрење
за
резервацију
општих
паркиралишта
издаје
вршилац
комуналне
Правним лицима и предузетницима
делатности.
одобрење за резервацију може се издати највише за
2 возила у власништву, уколико капацитет паркинга
дозвољава.
Одобрење се издаје по захтеву за локацију у
непосредној близини седишта, то јест пословнице
правног лица и предузетника или пребивалишта
физичког лица и важи за једну календарску годину.
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.
За коришћење паркиралишта корисник
је дужан да плати одговарајућу таксу куповином
паркинг карте или електронским путем слањем
СМС поруке.
Таксу из става 1. овог члана плаћа корисник
паркиралишта.

да:

Члан 14.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан
•
•

плати коришћење паркинг места према
времену задржавања на прописан
начин,
поступа у складу са дозвољеним
временом коришћења паркинг места

•
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утврђеним решењем о општим и
посебним паркиралиштима,
користи паркинг место у складу са
саобраћајним знаком, хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом којима је
означено паркинг место.

Члан 15.
За коришћење услуге корисник је дужан
да у возилу поседује важећу паркинг карту или
паркирање плати електронским путем, што
евидентира вршилац комуналне делатности.
Корисник паркиралишта дужан је да:
• истакне купљену паркинг карту
с
унутрашње
стране
предњег
ветробранског стакла возила или плати
паркирање путем мобилног телефона и
• користи исправно паркинг карту и у њу
унесе тачне податке или да исправно
укуца регистрациону ознаку возила у
послатој СМС поруци у случају плаћања
мобилним телефоном.
Истицањем паркинг карте, односно
заустављањем возила на паркинг месту, ако се
плаћање врши електронским путем, корисник
прихвата прописане услове за коришћење јавног
паркиралишта.
Куповином паркинг карте или слањем СМС
поруке корисник стиче право коришћења паркинг
места.
Члан 16.
Контролу исправности коришћења јавних
паркиралишта врши овлашћени контролор
вршиоца комуналне делатности (у даљем тексту:
контролор).
Приликом вршења контроле, контролор
носи службено одело и дужан је да покаже службену
легитимацију.
Вршилац комуналне делатности издаје
легитимацију и утврђује изглед службеног одела.
Члан 17.
Корисник који поступа супротно одредбама
члана 14. и члана 15. став 1.и 2. ове одлуке, дужан је
да плати дневну паркинг карту у износу одређеном
Одлуком о локалним комуналним таксама.
Дневна карта важи од тренутка издавања до
истека времена предвиђеног за наплату паркирања
у дану када је карта издата.
Дневну карту издаје овлашћени контролор
и уручује је кориснику, а када није у могућности
да уручи карту кориснику, исту причвршћује на
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возило.

Достављање дневне карте на начин из става
3. овог члана сматра се уредним и касније оштећење
или уништење дневне карте нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање дневне карте.
Корисник јавног паркиралишта дужан је
да плати дневну карту у року од осам дана од дана
достављања на начин из става 3. овог члана.
Ако корисник паркиралишта односно
власник возила не плати дневну карту, вршилац
комуналне делатности покреће прекршајни
поступак.
IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 18.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
• паркирање
возила
супротно
постављеном
саобраћајном
знаку,
хоризонталној
и
вертикалној
сигнализацији
(паркирање
на
претплатном паркинг месту, ометање
коришћење паркиралишта и др.);
• остављање нерегистрованих возила;
• остављање неисправног или хаварисног
возила, односно прикључног возила без
сопственог погона;
• паркирање возила које не припада
категорији возила за које је паркиралиште
намењено;
• паркирање
возила
на
местима
предвиђеним за инвалидна лица и
на резервисаним паркинг местима,
уколико корисник не спада у наведене
категорије;
• заузимање паркинг места постављањем
ограда или сличних препрека без
сагласности
вршиоца
комуналне
делатности;
• вршење услуга поправке или прања
возила;
• обављање других радњи које утичу на
несметано функционисање паркирања,
као и комуналне делатности од општег
значаја.
Нерегистрована,
неисправна
или
хаварисана возила, као и остављена возила на
посебно обележеним и резервисаним местима биће
уклоњена о трошку корисника.
Налог за уклањање возила из претходног
става издаје комунални инспектор.
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Члан 19.
Вршилац комуналне делатности је дужан
уклонити непрописно паркирано возило са
површине јавне намене по налогу полицијског
службеника.
Уколико полицијски службеник или
надлежни инспекцијски орган у контроли саобраћаја
путем видео надзора или фото записа утврди да је
возило непрописно паркирано или заустављено,
донеће решење у електронској или другој форми
којим ће наложити уклањање возила у року који
не може бити краћи од три минута. Решење се
доставља лицу које обавља уклањање возила које
исто причвршћује на видно место возила и тиме се
сматра да је исто уручено возачу.
Вршилац комуналне делатности задржава
право да на јавним паркиралиштима изврши
постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила корисника који користи јавна паркиралишта,
а за кога се увидом у информативни систем контроле
и наплате вршиоца комуналне делатности утврди да
има неплаћену дневну карту која је издата најмање
10 (десет) дана пре дана постављања уређаја, а
уз обезбеђење фото снимака и уз сачињавање
записника са лица места.
Возилу корисника са страним регистарским
таблицама извршиће се постављање уређаја којима
се спречава одвожење возила корисника који
користи јавна паркиралишта, уколико се увидом у
информативни систем контроле и наплата вршиоца
комуналне делатности утврди да има неплаћену
дневну карту, без обзира на дан издавања дневне
карте.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
на возило на којем су постављени уређаји којима
се спречава одвожење возила, испод брисача на
предњем ветробранском стаклу видно истакне
обавештење да су на возилу постављени уређаји,
као и број телефона на који може да се позове
овлашћени радник вршиоца комуналне делатности,
који ће након што је корисник извршио уплату за
дневну карту и трошкове за услугу постављања
уређаја, уклонити уређаје који су постављени на
возилу.
Уколико се власник возила не појави у
року од 24 сата од тренутка постављања уређаја
којима се спречава одвожење возила, возило на
коме су постављени ови уређаји биће пребачено
специјалним возилом паук на за то одређено место,
при чему се приликом преузимања возила плаћају и
трошкови услуге возила паук.
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Члан 20.
Овлашћено лице – контролор, сачињава
документацију (записник и фото снимак) у
прилогу налога за уклањање возила са видљивим
чињеничним стањем у смислу места и времена
отпочињања уклањања возила и времена прекршаја,
као и регистарских таблица возила, која се чува у
архиви вршиоца комуналне делатности.
Приликом уклањања возила вршилац
комуналне делатности је дужан да поступа са
пажњом доброг домаћина и да чува возило од
оштећења.
Члан 21.
Поступак уклањања возила сматра се
започетим када специјално возило-паук стигне
на место рада по позиву налогодавца или када су
започете радње за припрему уклањања или када је
добијен налог за премештање, а сматра се завршеним
моментом одмицања најмање једног пара точкова
возила од подлоге, након чега није могуће извршити
прекид уклањања возила по издатом налогу.
Поступак блокирања сматра се започетим
када се на точак почне стављати уређај за спречавање
одвожење возила, а сматра се завршеним када се на
једном точку постави тај уређај.
Уклањање, односно блокирање возила ће
се прекинути ако се возач појави на лицу места и
прихвати да уклони возило.
У случају из става 1. овог члана примењује
се цена за започету интервенцију из важећег
ценовника вршиоца комуналне делатности.
Члана 22.
Комунални
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила супротно
члану 18.став 1. алинеја 2. и 3. Ове одлуке, наредиће
решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони то возило под претњом
принундног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не
налази на лицу места, комунални инспектор ће,
без саслушања странке, донети решење којим
ће наложити да се возило уклони у року од три
минута.
Решење из става 2. овог члана причвршћује
се на возило уз назначење дана и часа када је
налепљено и тиме се сматра да је достављање
извршено, а касније оштећење, уништење или
уклањање овог решења не утиче на ваљаност
достављања.
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Ако лице из става 1. овог члана не поступи
по датом налогу, комунални инспектор ће одредити
постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возило уклони о
трошку корисника, односно сопственика, на место
које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује
ценовником вршиоца комуналне делатности и може
да обухвата трошкове одношења возила, лежарине
и друге доспеле трошкове.
Вршилац комуналне делатности, као
поверилац доспелог потраживања у чијој је
државини уклоњено возило по налогу надлежног
органа, има право задржати га док му не буде
исплаћено потраживање.
Жалба против решења из става 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење.
Члан 23.
Уклоњена возила вршилац комуналне
делатности односи и чува на простору адекватно
уређеном и обезбеђеном.
На месту предвиђеном за чување возила.
вршилац комуналне делатности мора обезбедити
чуварску службу.
У периоду од почетка уклањања непрописно
паркираног возила па до момента преузимања
возила од стране корисника, вршилац комуналне
делатности сноси материјалну одговорност за
преузето возило.
Члан 24.
Власници принудно уклоњених возила
дужни су да их преузму у року од 120 дана од дана
уклањања возила.
Вршилац комуналне делатности остварује
право да возило које се не преузме у року из става
1. овог члана, исто прода како би се намирили
трошкови одношења, лежарине и други доспели
трошкови.

плати:

Члан 25.
Власник уклоњеног возила дужан је да
•
•

трошкове уклањања возила;
трошкове складиштења и чувања
возила.
Висина трошкова из претходног става
утврђује се ценовником вршиоца комуналне
делатности.
Сагласност на цене услуга вршиоца
комуналне делатности даје Скупштина града
Пожаревца.
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V НАДЗОР

-

Члан 26.
Надзор над спровођењем одредба ове
одлуке врши орган управе – Одељење надлежно за
комуналне послове и одељење надлежно за послове
саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над
применом одредаба ове одлуке врши комунална
инспекција, изузев одредаба из члана 7. над чијом
применом инспекцијски надзор врши саобраћајна
инспекција.
У вршењу надзора овлашћена лица
комуналне
инспекције
издају
прекршајни
налог за учињени прекршај, подносе захтев за
покретање прекршајног поступка, обавештавају
други надлежни орган да предузме мере из своје
надлежности и обављају друге послове прописане
законом и овом одлуком.
Комунално-полицијске и друге послове
контроле начина коришћења јавних паркиралишта у
складу са одредбама ове одлуке и контролу примене
одлуке у складу са Законом о комуналној полицији
и другим прописима, врши комунална полиција.

-

Члан 27.
У
вршењу
инспекцијског
надзора,
комунални испектор је овлашћен да:
1. нареди извршење утврђених обавеза
и предузимање мера за отклањање
недостатака,
2. нареди уклањање возила и других
ствари,
3. предузме друге мере у складу са законом
и прописима Града Пожаревца.
У вршењу комунално-полицијских послова,
комунални полицајац присуством на месту
одржавања реда:
- спречава остављање возила без таблица
и без важећих регистарских таблица
односно возила чијој регистрационој
налепници је истекао рок важења и
остављање возила на којима регистарске
таблице
односно
регистрационе
налепнице нису постављене на прописан
начин;
- остављање неисправног или хаварисаног
возила односно прикључног возила без
сопственог погона;
Када комунални полицајац установи
повреду одредаба ове одлуке, поред овлашћења
која су му утврђена законом, овлашћен је да :

-
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издаје прекршајни налог за учињени
прекршај:
подноси
захтев
за
покретање
прекршајног поступка за прекршаје
утврђене овом одлуком;
подноси пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело и
обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се вршилац комуналне
делатности, ако:
• на прописан начин не обележи општа
и посебна паркиралишта (члан 7. став
1.);
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се управљач путева
ако:
• на прописан начин инвестиционо не
одржава општа и посебна паркиралишта
(члан 7. став 2.)
За прекршаје из става 1. и 2. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара
до 75.000,00 динара одговорно лице вршиоца
комуналне делатности и управљача пута.
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај друго
правно лице ако:
• поступи супротно одредбама члана 12.
ове одлуке,
• не поступи у складу са одредбама члана
14. ове одлуке.
• не поступи у складу са одредбама члана
15. став 1. и 2. ове одлуке и
• поступи супротно одредбама члана 18.
ове одлуке, осим одредаба за које се
издаје прекршајни налог.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 10.000,00
динара до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 5.000,00
динара до 50.000,00 динара.

27.03.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу биће
кажњено физичко лице и одговорно лице у износу
од 5.000,00 динара, предузетник у износу од
25.000,00 динара, а правно лице од 50.000,00 динара
за прекршаје из члана 18. став 1. алинеја 2. и 3.
Члан 31.
Комунални инспектор и комунални
полицајац, у оквиру својих надлежности издају
у писаној форми прекршајни налог у складу са
законом којим је прописана садржина прекршајног
налога, за прекршаје за које су прописане новчане
казне у фиксном износу у члану 30. ове одлуке.
Прекршајни налог се издаје уколико је
прекршај откривен на један од следећих начина:
1. непосредним опажањем приликом
контроле, надзора или прегледа, као
и увидом у службеној евиденцији
надлежног органа;
2. увидом у податке који су добијени уз
помоћ уређаја за надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог
надзора прегледом документације,
просторија и робе или на други законом
прописани начин.
Прекршајни налог се састоји од оргинала и
две копије. Оргинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копију задржава орган
који је прекршајни налог издао.
Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања
или природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
или доставне службе, у складу са одредбама закона
о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог, комунални
инспектор или комунални полицајац упозориће га
на последице одбијања пријема, унети у прекршајни
налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када
је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни
налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе
захтев за судско одлучивање о издатом судском
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налогу, сматрашће се да је прихватио одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забележбом да новчана казна није
плаћена, комунални инспектор или комунални
полицајац доставља надлежном прекршајном суду
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај
и након истека рока од осам дана од дана пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупни износ изречене
новчане казне.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени
гласник града Пожаревца бр. 1/10, 8/11, 13/12 и
6/13).
Решење о утврђивању општих и посебних
паркиралишта Градско веће града Пожаревца
на предлог органа управе надлежног за послове
саобраћаја донеће даном ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивање у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 27.3.2015. године Број: 01-06-50/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милић Јовановић, с.р.

