На основу чл. 11. и 32. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чл.
39. став 1. тачка 1) и 185. став 8. Статута Града Пожаревца („Службeни гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 - исправка), a по прибављеном Мишљењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе број 110-00-00240/2018-24 од 26. јуна 2019. године, Скупштина
Града Пожаревца на седници одржаној 8. јула 2019. године, донела је

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТA ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
У Статуту Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 –
исправка), наслов пре члана 13. мења се и гласи: „НАГРАДЕ И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА“.
У члану 13. ставу 1. речи: „значајна остварења“ замењују се речима: „изузетне резултате и
достигнућа у раду“.
Став 4. мења се и гласи:
„Врсте награда и других јавних признања и поступак за доделу јавних признања и звања
„почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком Скупштине“.
Члан 2.
У члану 39. став 1. тачка 8) после речи: „опште акте“, додају се речи: „као и појединачне
акте“.
У тачки 40) речи: „када о томе не одлучује Градско веће“, бришу се.
После тачке 40) додаје се нова тачка 40а), која гласи:
„40а) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града
чија вредност прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се
уређују јавне набавке;
Тачка 55) мења се и гласи:
„55) разматра и даје сагласност на извештаје о раду и програме рада корисника буџета,
јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник
Град;
Тачка 59) мења се и гласи:
„59) уређује поступак за додељивање јавних признања и почасног звања које додељује
Град и одлучује о додели звања „почасни грађанин“;“
Члан 3.
У члану 75. ставу 1. тачка 10) мења се и гласи:
„10) оснива службу за интерну ревизију Града;
Члан 4.
У члану 77. ставу 8. брише се запета и речи: „ а могу бити задужени за једно или више
одређених подручја из надлежности Града“.
Члан 5.
У члану 78. став 1. брише се.
Члан 6.
У члану 79. ст. 3-7. бришу се.
Члан 7.
У члану 82. ставу 1. тачка 12) мења се и гласи:
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„ 12) решава у другом степену у управном поступку у управним стварима о правима и
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности Града,
изузев организација у области спорта, као и о жалбама поднетим на решења која доноси
комунална полиција;
Члан 8.
У члану 99. ставу 3. после речи: „правног лица“, брише се тачка на крају и додају се речи:
„и има свој печат.“
Члан 9.
У члану 113. став 1. тачка 14) речи: „даје сагласност на“, замењују се речју: „усваја“.
Члан 10.
Члан 148. мења се и гласи:
„Члан 148.
Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне
заједнице и други облици месне самоуправе.
Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским
насељима.
Месна заједница може се оснивати и за два или више села.“
Члан 11.
У члану 153. ставу 1. реч: „уређује“, замењује се речју: „утврђују“.
У ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1.образовање месних заједница,“
У истом ставу додаје се нова тачка 2а. која гласи:
„2а. послови које врши месна заједница,“.
У тачки 5. после речи: „избора чланова савета месне заједнице,“ додају се речи: „заштита
изборног права,“.
После тачке 6. додаје се нова тачка 6а. која гласи:
„6а. начин одлучивања у месној заједници,“.
Члан 12.
У члану 154. став 6. мења се и гласи:
„Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне
заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града;
7) врши и друге послове из надлежности месне заједнице утврђених одлуком о месним
заједницама или другим градским прописима.“
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Члан 13.
Ова статутарна одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године

Број 011-06-111/2019-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.
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