На основу члана 6. Закона о начину одређивањa максималног броја запослених
у јавном сектору (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука
УС), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), тачке 1. и 8.
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 61/17 и 82/17) и
члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној дана 29.9.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Систем локалне самоуправе Града Пожаревца, у складу са Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, чине органи јединице
локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и друге организације које у
систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно
запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне
самоуправе.
Члан 2.
Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе Града Пожаревца, утврђује се максималан број
запослених на неодређено време по организационим облицима за 2017. годину, и
то:
Градска управа Града Пожаревца……………………………………………......221
Служба за интерну ревизију Града Пожаревца.......................................................3
Градско правобранилаштво Града Пожаревца……...………………………........3
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ЈП „Топлификација“…………………………………………………………………..83
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ЈКП „Комуналне службе“…………………………………………………………….175
JКП „Паркинг сервис“……………………………………………………………… 40
ЈП ,,Љубичево“……………………………………………………………………… 17

Установе и други организациони облици у области
културе, образовања и социјалне заштите:
Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац……….…………………255
Центар за културу Пожаревац…………………………………………….………….25
Народни музеј Пожаревац……………………………………………………………18
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац…………………………….18
Историјски архив Пожаревац……………………………………………………… 11
Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац……. ...5
Јавна установа културно – спортски центар „Пожаревац“..
…………………………………………………………………….................................13
Туристичка организација Пожаревац …………………………………………...........7
Центар за социјални рад Пожаревац………………………………………………....23
Укупно:………………………………………………………………………. ....... 1095.
Члан 3.
Организациони облици из система локалне самоуправе Града Пожаревца, из
члана 1. ове одлуке, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног
броја запослених, утврђеног овом одлуком, у обавези су да смање, односно
спроведу рационализацију запослених на неодређено време најмање до утврђеног
максималног броја за свој организациони облик, у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
Ову одлуку објавити на интернет презентацији Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 29.9.2017. године
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