
                                                 Година LIV Број 1 ПОЖАРЕВАЦ 11. фебруар 2022.

САДРЖА Ј

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.	 Одлука	о	отуђењу	земљишта	на	катастарској	парцели	број	998/2	К.О.	Пожаревац	из	 
јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	поступку	непосредне	погодбе	по	тржишним	условима,	 ........2

2.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	и	план	развоја	 
Центра	за	социјални	рад	Пожаревац	за	2022.	годину, .......................................................................4

3.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Годишњи	програм	рада	Историјског	архива	 
Пожаревац	за	2022.	годину	и	Финансијски	план	Историјског	архива	за	2022.	годину, ................5

4.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	Центра	за	културу	Пожаревац	за	2022.	годину .......5
5.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Годишњи	Програм	рада	за	2022.	годину	 

Народне	библиотеке	„Илија	М.	Петровић“	Пожаревац	и	Финансијски	план	 
Народне	библиотеке	„Илија	М.	Петровић“	Пожаревац		за	2022.	годину, .......................................5

6.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	Установе	 
Градски	женски	хор	„Барили“	Пожаревац	за	2022.	годину, .............................................................6

7.	 Решење	о	давању	сагласности	на	План	и	програм	рада	Народног	музеја	Пожаревац	 
за	2022.	годину	и	Финансијски	план	Народног	музеја	Пожаревац	за	2022.	годину, ......................6

8.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	Јавне	установе	 
„Спортски	центар	Пожаревац“	за	2022.	годину, ................................................................................7

9.	 Решење	о	давању	сагласности	на	Годишњи	Програм	рада	са	финансијским	планом	 
Туристичке	организације	Града	Пожаревца	за	2022.	годину, ..........................................................7

10.	Решење	о	давању	сагласности	на	Програм	рада	Фондације	Миленин	дом	–	 
Галерија	Милене	Павловић	Барили	Пожаревац	за	2022.	годину	и	Финансијски	план	 
Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	Милене	Павловић	Барили	Пожаревац, .................................7

11.	Одлукa	о	именовању	Градскe	изборне	комисије	у	Пожаревцу	у	сталном	саставу,	 ......................8
12.	Одлука	о	измени	Одлуке	о	образовању	Савета	за	безбедност	Града	Пожаревца	и .....................10
13.	Решење	о	разрешењу	и	именовању	три	члана	Управног	одбора	Предшколске	 

установе	„Љубица	Вребалов“	у	Пожаревцу. ....................................................................................10

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
1.	 Одлука	о	разрешењу	и	именовању	чланова	и	заменика	чланова	 

Изборне	комисије	Градске	општине	Костолац	у	Костолцу,	у	сталном	саставу, ..........................11
2.	 Одлука	о	ангажовању	ревизора	за	обављање	екстерне	ревизије	завршног	 

рачуна	буџета	Градске	општине	Костолац	за	2021.	годину, ...........................................................13
3.	 Одлука	о	додели	повеља	Градске	општине	Костолац	и ..................................................................14
4.	 Решење	о	престанку	мандара	одборнику	Радославу	Нонковићу. ..................................................14



Страна	2	–	Број	1									СЛУЖБЕНИ	ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА														11.	фебруар	2022.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На	основу	члана	27.	става	10,	члана	28.	става	2.	и	
члана	29.	става	1.	и	4.	Закона	о	јавној	својини	(„Служ-
бени	гласник	РС“,	бр.	72/11,	88/13,105/14,	104/16-др.	
закон,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	члана	66.	става	
2.	и	3.	члана	100.	става	1.	тачке	2),	а	сагласно	члану	
68.	ставу	3.		Закона	о	планирању	и	изградњи	(„Служ-
бени	гласник	РС“,	бр.	72/09,	81/09	–	исп.,64/10	-	одлу-
ка	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-други	закон,	9/20	и	52/21),	члана	5.	став	1.	Одлу-
ке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припрему	аката	
за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокрет-
ности	у	јавној	својини	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	Закључка	Град-
ског	већа	Града	Пожаревца	број	09-06-165/2021-5	од	
15.10.2021.	године,	Одлуке	о	покретању	поступка	за	
отуђење	земљишта	на	катастарској	парцели	број	998/2	
К.О.	Пожаревац	из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	
поступку	непосредне	погодбе	по	тржишним	услови-
ма	број	09-06-165/2021-5-1	од	15.10.2021.	године,	За-
писника	о	спроведеном	поступку	непосредне	погодбе	
бр.	09-06-165/2021-5-1б	од	12.11.2021.	године,	Миш-
љења	 М.	 бр.	 46/21	 од	 19.11.2021.	 године	 Градског	
правобранилаштва	Пожаревац	 	 и	 	 члана	 39.	 став	 1.	
тачка	8)	и	40)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18-исправка	
и	10/19),	Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од		
11.	фебруара	2022.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о отуђењу земљишта на катастарској парцели 

број 998/2  К.О. Пожаревац из јавне својине 
Града Пожаревца, у поступку непосредне 

погодбе по тржишним условима

Члан	1.
Овом	 одлуком	 се	 утврђују	 услови,	 начин	 и	

цена	 отуђења	 земљишта	 на	 катастарској	 парцели	
број	 998/2	 површине	 13 m2 	 уписане	 у	 лист	
непокретности	 број	 15734 у	 К.О.	 Пожаревац,	
по	 тржишним	 условима,	 у	 корист	 Стаменковић	
Славише	 из Пожаревца,	 ул.	 *************,	 у	 по-
ступку	непосредне	погодбе.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац	 је	 власник	 са	 правом	 јавне	

својине	 у	 уделу	 од	 1/1	 на	 кп.	 бр.	 998/2	 површине	
13 m2 	 уписане	 у	 лист	 непокретности	 број	 15734 
у	 К.О.	 Пожаревац,	 као	 остало	 вештачки	 створено	
неплодно	земљиште.

Члан	3.
Непокретности	из	члана	2.	ове	одлуке	отуђује	

се	 из	 јавне	 својине	 Града	Пожаревца,	 обзиром	 да	
је Планом генералне	 регулације	 „Пожаревац	 1“ 
(„Службени	 гласник	Града	Пожаревца“,	 бр.	 11/20)	
дeфинисана	регулациона	линија	улица	преломним	
тачкама	 са	 координатама,	 које	 раздвајају	 јавне	
саобраћајне	површине	од	површина	остале	намене.	
Напред	наведеним	планом	предвиђена	је	исправка	
граница	кп.	бр.	869	К.О.	Пожаревац	према	 јавним	
површинама,	на	тај	начин	што	се	истој	припаја	ка-
тастарска	 парцела	 број	 998/2	 К.О.	 Пожаревац.	 У	
складу	са	напред	наведеним	условима	из	планског	
документа	 израђен	 је	 Пројекат	 парцелације	 и	
препарцелације	који	је	потврђен	од	стране	Одељења	
за	урбанизам	и	грађевинске	послове	Градске	управе	
Града	Пожаревца	бр.	04-350-306/2021	од	21.05.2021.	
године.

Члан	4.
По	 спроведеном	 поступку	 непосредне	 погодбе	

одржаног	 12.11.2021.	 године,	 постигнута	 је	
купопродајна	цена	кп.	бр.	998/2	за	површину	од	13 
m2 у	укупном	износу	од	156.000,00	динара.

Непокретност	 из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	 отуђује	
се	 из	 јавне	 својине	 Града	 Пожаревца	 тако	 што	
ће Стаменковић	 Славиша	 из	 Пожаревца,	 ул.	
***************,	 Граду	 Пожаревцу	 уплатити 
укупну	цени	од	156.000,00	динара,	за	прибављање 
13 m2 за		непокретност	из	члана	2.	ове	одлуке,	однос-
но	по	процењеној	тржишној	вредности	од	12.000,00		
динара	по	1	m2,	по	процени	Министарства	финансија	
Пореске	 управе	 Одсекa	 за	 контролу	 издвојених	
активности	Пожаревац,	дате	у	извештају	број	080-
464-08-00105/2021	од	26.07.2021.	године.	

Члан	5.

На	 основу	 ове	 одлуке	 закључиће	 се	 уговор	
о	 отуђењу-продаји	 земљишта	 на	 катастарској	
парцели	број	 998/2	 у	К.О.	Пожаревац,	 у	поступку	
непосредне	 погодбе	 по	 тржишним	 условима	
између	Града	Пожаревца	и Стаменковић	Славише	
из	Пожаревца,	ул.	***************,	у	тексту	који	
чини	саставни	део	ове	одлуке.

У	 име	 Града	 Пожаревца,	 уговор	 ће	 закључити	
Саша	Павловић,	градоначелник	Града	Пожаревца.

Члан	6.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 Града	
Пожаревца“.
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О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	 основ	 за	 доношење	 ове	 одлуке	 налази	
се	 у	 одредбама	 члана	 27.	 става	 10.,	 члана	 28.	 става	
2.	и	члана	29.	става 1. и	4.	 	Закона	о	 јавној	својини	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 бр.	 72/11,	
88/13,105/14,104/16,	 108/16,	 113/17,	 95/18	 и	 153/20)	
члана	66.	става	2	и	3.	члана	100.	става	1.	тачке	2),	а	
сагласно	 члану	 68.	 ставу	 3.	 Закона	 о	 планирању	 и	
изградњи	 („Службени	 гласник	РС“,	 бр.	 72/09,	 81/09	
–	 исп.,64/10-одлука	 УС,	 24/11,	 121/12,	 42/13-одлу-
ка	УС,	50/13-	одлука	УС,	98/13-	одлука	УС,	132/14,	
145/14,	83/18,	31/19,	37/19-други	закон,	9/20	и	52/21),	
члана	5.	става	1.	Одлуке	о	утврђивању	органа	надлеж-
ног	за	припрему	аката	за	одлучивање	о	прибављању	
и	отуђењу	непокретности	у	јавној	својини	Града	По-
жаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	
4/14),	Закључка	Градског	већа	Града	Пожаревца	број	
09-06-165/2021-5	 од	 15.10.2021.	 године,	 Одлуке	 о	
покретању	поступка	за	отуђење	земљишта	на	катас-
тарској	парцели	број	998/2	К.О.	Пожаревац	из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца,	 у	 поступку	 непосредне	
погодбе	по	тржишним	условима	број	09-06-165/2021-
5-1	од	15.10.2021.	године,	Записника	о	спроведеном	
поступку	 непосредне	 погодбе	 бр.	 09-06-165/2021-5-
1б	од	12.11.2021.	године,	Мишљења	М.	бр.	46/21	од	
19.11.2021.	 године	 Градског	 правобранилаштва	 По-
жаревац	и	 	 члана	39.	 став	1.	 тачка	8)	и	40)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаре-
вца“,	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19).

Одредбама	Закона	о	јавној	својини	прописано	је	
да	орган	надлежан	за	одлучивање	и	предлагање	ака-
та	о	прибављању	и	отуђењу	непокретности	из	јавне	
својине	јединице	локалне	самоуправе	или	отуђењу	
непокретности,	утврђује	се	прописом	јединице	ло-
калне	самоуправе.

Непокретности	се	прибављају	и	отуђују		по	тр-
жишним	 условима	 у	 поступке	 јавног	 надметања	
или	прикупљања	писмених	понуда,	 а	изузетно	не-
посредном	погодбом.

Чланом		66.	ставом	2.	и	3.	Закона	о	планирању	и	
изградњи	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	72/09,	81/09	
–	исп.,64/10	-	одлука	УС,	24/11,	121/12,	42/13-одлу-
ка	УС,	50/13-	одлука	УС,	98/13-	одлука	УС,	132/14,	
145/14,	 83/18,	 31/19,	 37/19-други	 закон,	 9/20	 и	
52/21),	прописано	је	између	осталог	да	подносилац	
захтева	 за	 провођење	 препарцелације,	 односно	
парцелације	подноси	доказ	о	решеним	имовинско-
правним	 односима	 за	 све	 катастарске	 парцеле	 и	
пројекат	препарцелације,	те	да	када	део	катастарске	
парцеле	 која	 је	 у	 јавној	 својини	 треба	 припојити	
суседној	катастарској	парцели	у	циљу	формирања	
грађевинске	 парцеле,	 у	 поступку	 препарцелације	
формира	 се	 посебна	 катастарска	 парцела	 која	 се	
може	 отуђити	 у	 складу	 са	 одредбама	 посебног	
закона.

Чланом	 100.	 ставом	 1.	 тачком	 2)	 истог	
предвиђено	је	да	се	грађевинско	земљиште	из	јавне	

својине	може	отуђити	непосредном	погодбом	ради	
исправке	граница	суседних	катастарских	парцела,	а	
члан	 68.	 став	 2.	 предвиђа	 да	 у	 поступку	исправке	
граница	 суседних	 катастарских	 парцела	 власник	
катастарске	 парцеле	 решава	 имовинско	 правне	
односе пре	израде	елабората	геодетских	радова.

Чланом	5.	ставом	1.	Одлуке	о	утврђивању	органа	
надлежног	 за	 припрему	 аката	 за	 одлучивање	 о	
прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности у	 јавној	
својини	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.	 4/14)	 прописано	 је	 да	 по	
прихватању	 иницијативе	 за	 отуђење	 одређене	
непокретности,	 одлуку	 о	 покретању	 поступка	 	 за	
отуђење	 непокретности	 из	 јавне	 својине	 Града	
Пожаревца	доноси	Градско	веће	Града	Пожаревца.

Граду	 Пожаревцу	 је	 од	 стране	 Стаменковић	
Славише	из	Пожаревца,	ул.	*************	поднет	
Захтев	 број	 07-464-39/2021	 од	 27.	 маја	 2021.	 го-
дине,	 за	 куповину	 земљишта	 на	 катастарској	
парцели	број	998/2	површине	13	m²,	уписане	у	лист	
непокретности	број	15734	К.О.	Пожаревац,	у	јавној	
својини	Града	Пожаревца	 са	 целином,	 у	 поступку	
непосредне	погодбе	по	тржишним	условима.	

У	 захтеву	 странка	 наводи	 да	 је	 на	 основу	
спроведеног	пројекта	парцелације	и	препарцелације	
потврђеног	 од	 стране	 Одељења	 за	 урбанизам	
и	 грађевинске	 послове	 Одсека	 за	 просторно	 и	
урбанистичко	 планирање	 Потврдом	 бр.	 04-350-
306/2021	од	21.	маја	2021.	године,	а	на	основу	Плана	
генералне	 регулације	 „Пожаревац	 1“	 („Службени 
гласник	Града	Пожаревца“,	 бр.	 11/20)	 предвиђено	
припајање	кп.	бр.	998	парцели	869,	а	кроз	пројекат	
парцелације	 и	 препарцелације	 у	 циљу	 исправке	
границе	кп.	бр.	869	К.О.	Пожаревац	и	формирања	
једне	 грађевинске	 парцеле	 која	 остварује	 приступ	
улици.

У	поступку	је	утврђено	да	је	на	основу	члана	65.	
Закона	о	планирању	и	изградњи	(„Службени	гласник	
РС“,	бр.	72/09,	81/09	–	исп.,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-дру-
ги	закон,	9/20	и	52/21),	а	сагласно	Плану	генералне	
регулације	„Пожаревац	1“	(„Службени	гласник	Гра-
да	 Пожаревца“,	 бр.	 11/20),	 Стаменковић	 Славиша	
из	Пожаревца,	 ул.	 ************	израдио	пројекат	
парцелације	и	препарцелације	катастарских	парцела	
бр.	 869	 и	 998	 све	 К.О.	 Пожаревац,	 у	 Пожаревцу	
у	 улици	 ************,	 а	 ради	 формирања	 катас-
тарских	 парцела	 подносиоца	 захтева.	 Планом	
генералне	 регулације	 „Пожаревац	 1“	 („Службени	
гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 11/20)	 дeфинисане	
су	 регулационе	 линије	 улица	 преломним	 тачкама	
са	 координатама,	 које	 раздвајају	 јавне	 саобраћај-
не	површине	од	површина	остале	намене.	Напред	
наведеним	планом	предвиђена	је	исправка	граница	
кп.	бр.	869	К.О.	Пожаревац	према	јавним	површи-
нама,	на	тај	начин	што	се	истој	припаја	део	кп.	бр.	
998	 К.О.	Пожаревац	 која	 представља	 земљиште	 у	
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јавној	 својини	 Града	 Пожаревца.	 У	 складу	 са	 на-
пред	 наведеним	 условима	 из	 планског	 документа,	
израђен	 је	Пројекат	парцелације	и	препарцелације	
кп.	бр.	869	и	998	К.О.	Пожаревац,	који	је	потврђен	
од	 стране	 Одељења	 за	 урбанизам	 и	 грађевин-
ске	 послове	 Одсека	 за	 просторно	 и	 урбанистичко	
планирање	 Градске	 управе	 Града	 Пожаревца	 бр.	
04-350-306/2021	 од	 21.05.2021.	 године.	 Потврђе-
ним	планом	предвиђено	је	његово	спровођење	у	две	
фазе.	У	 првој	 фази	 парцелације	 кп.	 бр.	 869	 и	 998 
све	К.О.	Пожаревац	извршено	је	цепање	кп.	бр.	998	
К.О.	Пожаревац	у	циљу	усклађивања	са	планском	
наменом,	док	се	у	другој	фази,	а	након	спровођења	
промена	 прве	 фазе	 кроз	 надлежни	 РГЗ	 СКН	
Пожаревац	 спроводи	 поступак	 препарцелације,	 у	
овом	случају	припајањем	сада	новоформиране	кп.	
бр.	998/2	парцели	869,	све	К.О.	Пожаревац.	Како	је	
за	спровођење	друге	фазе	поступка	било	неопходно	
претходно	решити	имовинско-правне	односе	на	кп.	
бр.	 998/2	К.О.	Пожаревац,	 која	 је	у	 јавној	 својини	
Града	Пожаревца	и	то	продајом	наведене	парцеле	у	
поступку	непосредне	погодбе, Градско	веће	Града	
Пожаревца	је	донело	Закључак	број	09-06-165/2021-
5	од	15. октобра	2021.	године	у	којем	је	прихватило		
Захтев	 Стаменковић	 Славише	 из	 Пожаревца,	
***************,	 број	 07-464-39/2021	 од	 27.	 маја	
2021.	године,	за	куповину	земљишта	на	катастарској	
парцели	број	998/2	површине	13	m²,	уписане	у	лист	
непокретности	број	15734	К.О.	Пожаревац,	у	јавној	
својини	Града	Пожаревца	 са	 целином,	 у	 поступку	
непосредне	 погодбе,	 по	 тржишним	 условим	 и	
донело	 Одлуку	 о	 покретању	 поступка	 за	 отуђење	
земљишта	на	катастарској	парцели	број	998/2	К.О.	
Пожаревац	из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	по-
ступку	непосредне	погодбе	по	тржишним	условима	
бр.	09-06-165/2021-5-1	од	15.	октобра	2021.	године.

Поступак	 непосредне	 погодбе	 одржан	 је	 12.	
новембра	 2021.	 године,	 на	 којем	 је	 постигнута	
купопродајна	цена	кп.	бр.	998/2	за	површину	од	13 
m2 у	укупном	износу	од	156.000,00	динара.

Наведена	 парцела	 отуђује	 се	 из	 јавне	 својине	
Града	 Пожаревца	 тако	 што	 ће	 Стаменковић	
Славиша	из	Пожаревца,	ул.	**************,	Граду	
Пожаревцу	уплатити	за	прибављање	13	m2	укупну	
цени	 од	 156.000,00	 динара,	 односно	 по	 процење-
ној	тржишној	вредности	од	12.000,00		динара	по	1	
m2,	 по	 процени	Министарства	 финансија	Пореске	
управе	Одсекa	за	контролу	издвојених	активности	
Пожаревац,	 дате	 у	 извештају	 број	 080-464-08-
00105/2021	од	26.07.2021.	године.	

На	основу	наведеног,	утврђено	је	да	су	испуњени	
услови	 из	 члана	 27.	 става	 10.,	 члана	 28.	 става	 2.	
и	 члана	 29.	 става	 1.	 и	 4.	 	 Закона	 о	 јавној	 својини	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/11,	
88/13,105/14,104/16,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20)	
члана	66.	става	2	и	3.	члана	100.	става	1.	тачке	2),	а	
сагласно	члану	68.	ставу	3.	Закона	о	планирању	и	
изградњи	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	72/09,	81/09	

–	исп.,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-други	 закон,	 9/20	 и	
52/21)	 и	 члана	 5.	 става	 1.	 Одлуке	 о	 утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14).

Из	свега	наведеног,	закључује	се	да	је	покренут	
поступак	 за	 отуђење	 земљишта	 на	 катастарској	
парцели	број	998/2	К.О.	Пожаревац	из	јавне	својине	
Града	Пожаревца,	 у	 поступку	 непосредне	 погодбе	
по	тржишним	условима,	да	 је	спроведен	поступак	
непосредне	 погодбе,	 те	 да	 је	 утврђена	 продајна	
цена,	 да	 се	 непокретност	 отуђује	 по	 тржишним	
условима,	 као	 и	 да	 је	 Градско	 правобранилаштво	
Пожаревац	 дало	 позитивно	 мишљење	 на	 текст	
уговора	 о	 отуђењу	 у	 изјашњењу М.	 бр.	 46/21	 	 од	
19.11.2021.	године.		

На		основу	свега	изнетог,	предлаже	се	доношење	
одлуке	као	у	диспозитиву.

Реализацијом	ове	одлуке,	повећаће	се	приходи	у	
буџету	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________

2

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	11.	фе-
бруара	2022.	године,	разматрала	је	Програм	рада	и	
план	развоја	Центра	за	социјални	рад	Пожаревац	
за	 2022.	 годину,	 па	 је	 на	 основу	 члана	 39.	 став	
1.	 тачка	 55)	 Статута	 Града	Пожаревца	 („Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18	-	ис-
правка	и	10/19),	донела	

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагасности на Програм рада и план 
развоја Центра за социјални рад Пожаревац  

за 2022. годину

I
Даје	се	сагласност	на	Програм	рада	и	план	раз-

воја	Центра	за	социјални	рад	Пожаревац	за	2022.	
годину,	бр.	1.3-55110-93/2	од	18.	 јануара	2022.	 го-
дине,	а	који	је	Управни	одбор	Центра	за	социјални	
рад	Пожаревац	донео	Одлуком,	бр.	1.3-55110-93/2-
1	од	19.	јануара	2022.	године.
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II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________

3

Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 11. 
фебруара	2022.	године,	разматрала	је Годишњи	про-
грам	рада	Историјског	 архива	Пожаревац	 за	 2022.	
годину	 и	 Финансијски	 план	 Историјског	 архива	
Пожаревац	за	2022.	годину,	те	је	на	основу	члана	44.	
став	2.	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	55)	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	
12/18	-	исправка	и	10/19),	донела		

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности  на Годишњи програм 
рада Историјског архива Пожаревац за 2022. 

годину и Финансијски план Историјског архива 
Пожаревац за 2022. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на Годишњи	 програм	 рада	

Историјског	архива	Пожаревац	за	2022.	годину,	бр.	
58/1	 од	 12.	 јануара	 2022.	 године,	 који	 је	 Управни	
одбор Историјског	 архива	 Пожаревац,	 донео	
Одлуком бр.	63/2	од	17.	јануара	2022.	године.

II
Даје	 се	 сагласност	 на Финансијски	 план	

Историјског	архива	Пожаревац	за	2022.	годину,	бр.	
5/2	од	17.	јануара	2022.	године,	који	је	Управни	одбор 
Историјског	архива	Пожаревац,	донео	Одлуком	бр.	
63/2	од	17.	јануара	2022.	године.

III
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-2

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________

4

Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	
одржаној	11.	фебруара	2022.	године,	разматрала	је 
Програм	рада	Центра	за	културу	Пожаревац	за	2022. 
годину,	те	је	на	основу	члана	44.	став	2.	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	55)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	 12/18	 -	
исправка	и	10/19),	донела 

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на Програм рада Центра 

за културу Пожаревац за 2022. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Програм	 рада	 Центра	 за	

културу	Пожаревац	за	2022.	годину,	бр.	255	од	24.	
јануара	2022.	године,	који	је	Управни	одбор	Центра	
за	културу	Пожаревац,	донео	Одлуком	бр.	256	од	24.	
јануара	2022.	године.	

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________

5

Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 одр-
жаној	11.	фебруара	2022.	године,	разматрала	је	Го-
дишњи	 Програм	 рада	 за	 2022.	 годину	 Народне	
библиотеке	 „Илија	 М.	 Петровић“	 Пожаревац	 и	
Финансијски	 план	 Народне	 библиотеке	 „Илија	
М.	 Петровић“	 Пожаревац	 за	 2022.	 годину,	 па	
је	 на	 основу	члана	 44.	 став	 2.	 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.	тач-
ка	55)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	глас-
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ник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18	-	исправка	и	
10/19),	донела		

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи Програм 

рада за 2022. годину Народне библиотеке „Илија 
М. Петровић“ Пожаревац и Финансијски план 

Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац за 2022. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	Програм	 рада	

за	 2022.	 годину	Народне	 библиотеке	 „Илија	М.	
Петровић“	Пожаревац,	бр.	5	од	11.	 јануара	2022.	
године,	који	је	Управни	одбор	Народне	библиотеке	
„Илија	М.	Петровић“	Пожаревац	донео	Одлуком,	
бр.	5-1	од	11.	јануара	2022.	године.

II
Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Народне	

библиотеке	 „Илија	 М.	 Петровић“	 Пожаревац	 за	
2022.	годину,	бр.	6	од	11.	јануара	2022.	године	који	је	
Управни	одбор	Народне	библиотеке	„Илија	М.	Пе-
тровић“	Пожаревац	донео	Одлуком,	бр.	 6-1	од	11.	
јануара	2022.	године.

III
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-4

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	
одржаној	 11.	 фебруара	 2022.	 године,	 разматра-
ла	 је Програм	 рада	 Установе	 Градски	 женски	 хор	
“Барили”	Пожаревац	за	2022.	годину,	те	је	на	основу	
члана	 44.	 став	 2.	 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	55)	Статута	
Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18	-	исправка	и	10/19),	
донела 

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на Програм рада 
Установе Градски женски хор “Барили” 

Пожаревац за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм	 рада	Установе	

Градски	женски	хор	 “Барили”	Пожаревац	 за	2022. 
годину,	 бр.	 03	 од	 15.	 јануара	 2022.	 године,	 који	
је	 Управни	 одбор Установе	 Градски	 женски	 хор	
“Барили”	Пожаревац,	донео	Одлуком бр.	06	од	17. 
јануара	2022.	године.	

II
 Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	
одржаној	11.	фебруара	2022.	године,	разматрала	 је 
План	и	програм	рада	Народног	музеја	за	2022.	го-
дину	и	Финансијски	план	Народног	музеја	за	2022. 
годину,	те	 је	на	основу	члана	44.	став	2.	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	 55)	 Статута	 Града	Пожаревца	 („Службе-
ни	 гласник	 Града	 Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	 12/18	 -	
исправка	и	10/19),	донела		

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на План и програм рада 
Народног музеја за 2022. годину и Финансијски 

план Народног музеја за 2022. годину

I
Даје	се	сагласност	на	План	и	програм	рада	На-

родног	музеја	за	2022.	годину,	бр.	69	од	17.	јануара	
2022.	године,	који	 је	Управни	одбор	Народног	му-
зеја,	донео	Одлуком	бр.	79	од	18.	јануара	2022.	го-
дине.	

II
Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Народ-

ног	музеја	за	2022.	годину,	бр.	1383	од	31.
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децембра	 2021.	 године,	 који	 је	 Управни	 одбор	
Народног	музеја,	донео	Одлуком	бр.	1384	од	31.

децембра	2021.	године.	

III
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-6

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 одр-
жаној	11.	фебруара	2022.	године,	разматрала	је	Про-
грам	рада	Јавне	установе	„Спортски	центар	Пожа-
ревац“	за	2022.	годину,	па	је	на	основу	члана	39.	став	
1.	тачка	55)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	донела	

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагасности на Програм рада Јавне 

установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2022. 
годину

I
Даје	се	сагласност	на	Програм	рада	Јавне	уста-

нове	„Спортски	центар	Пожаревац“	за	2022.	годину,	
бр.	1	од	3.	јануара	2022.	године,	који	је	Управни	од-
бор	 Јавне	установе	„Спортски	центар	Пожаревац“	
донео	Одлуком,	бр.	30-1	од	13.	јануара	2022.	године.	

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца“.	

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-7

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 oдр-
жаној	11.	фебруара	2022.	године,	разматрала	је	Го-
дишњи	Програм	рада	са	финансијским	планом	Ту-
ристичке	 организације	 Града	 Пожаревца	 за	 2022.	
годину,	 па	 је	 на	 основу	 члана	 40.	 став	 3.	 и	 члана	
36.	Закона	о	туризму	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	
17/19),	 члана	 39.	 став	 1.	 тачка	 55)	 Статута	 Града	
Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожарев-
ца”,	бр.	10/18,	12/18	-	исправка	и	10/19)	и	члана	14.	
Одлуке	о	оснивању	Туристичке	организације	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр.	9/16),	донела		

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи Програм 
рада са финансијским планом Туристичке 

организације Града Пожаревца за 2022. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 Програм	 рада	

са	финансијским	планом	Туристичке	организације	
Града	Пожаревца	за	2022.	годину	бр.35/2022	од	20.	
јануара	2022.	године,	који	је	Управни	одбор	Турис-
тичке	 организације	Града	Пожаревца	 донео	Одлу-
ком,	бр.	УО-20-2/22	од	20.	јануара	2022.	године.	

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-8

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 одр-
жаној	 11.	 фебруара	 2022.	 године,	 разматрала	 је	
Програм	рада	Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	
Милене	Павловић	 Барили	Пожаревац	 за	 2022.	 го-
дину	и	Финансијски	план	Фондације	Миленин	дом	
–	Галерија	Милене	Павловић	Барили	Пожаревац	за	
2022.	 годину,	 те	 је	на	основу	члана	44.	 став	2.	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	55)	Статута	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18	 -	
исправка	и	10/19),	донела		
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Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на Програм рада 

Фондације Миленин дом – Галерија Милене 
Павловић Барили Пожаревац за 2022. годину и 
Финансијски план Фондације Миленин дом – 

Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац 
за 2022. годину

 I
Даје	 се	 сагласност	на	Програм	рада	Фондације	

Миленин	 дом	 –	 Галерија	Милене	Павловић	 Бари-
ли	Пожаревац	за	2022.	годину,	бр.	05-2	од	13.	јану-
ара	2022.	године,	који	је	Управни	одбор	Фондације	
Миленин	дом	–	Галерија	Милене	Павловић	Барили	
Пожаревац,	донео	Одлуком	бр.	18-1	од	14.	јануара	
2022.	године.	

II
Даје	се	сагласност	на	Финансијски	план	Фонда-

ције	Миленин	дом	–	Галерија	Милене
Павловић	Барили	Пожаревац	за	2022.	годину,	бр.	

18-2	 од	 14.	 јануара	 2022.	 године,	 који	 је	 Управни	
одбор	Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	Милене	
Павловић	 Барили	 Пожаревац,	 донео	 Одлуком	 бр.	
18-2	од	14.	јануара	2022.	године.

       
III

Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	
Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-2-9

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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На	основу	чл.	18.	став	1.	тачка	2),	19,		20.	ст.	1-4,	
22.	и	96.	Закона	о	локалним	изборима	(„Службени	
гласник	РС“,	бр.	14/22)	и	члана	39.	став	1.	тачка	64)	
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),	
Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	одржаној	
11.	фебруара	2022.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
о именовању Градске изборне комисије у 

Пожаревцу у сталном саставу 

1.	 Образује	се	Градска	изборна	комисија	у	По-
жаревцу	у	сталном	саставу	(у	даљем	тексту:	Коми-
сија),	коју	чине	председник,	осам	чланова,	заменик	
председника	и	осам	заменика	чланова.	

2.	 У	Комисију	именују	се:
•	Петровић	Владан,	дипл.	правник	из	Пожарев-

ца,	председник,	на	предлог	Одборничке	групе	Алек-
сандар	Вучић	–	За	нашу	децу.	,

•	Лазић	Лидија,	дипл.	правник	из	Пожаревца,	за-
меница	председника,	на	предлог	Одборничке	групе	
Александар	Вучић	–	За	нашу	децу.	,

•	Марјановић	Стефан,	дипл.	правник,	секретар,	на	
предлог	председника	Скупштине	Града	Пожаревца,

•	Трајковић	Небојша,	дипл.	правник,	заменик	се-
кретара,	на	предлог	председника	Скупштине	Града	
Пожаревца,

1)	 Илић	 Марина	 из	 Пожаревца,	 чланица,	 на	
предлог	Одборничке	групе	Александар	Вучић	–	За	
нашу	децу.	,

1а)	Вулета	Милан	из	Пожаревца,	заменик	члани-
це,	 на	 предлог	Одборничке	 групе	Александар	Ву-
чић	–	За	нашу	децу.	,

2)	Живковић	Бојан	из	Пожаревца,	члан,	на	пред-
лог	Одборничке	групе	Александар	Вучић	–	За	нашу	
децу.	,

2а)	Симоновић	Александар	из	Пожаревца,	заме-
ник	члана,	на	предлог	Одборничке	групе	Алексан-
дар	Вучић	–	За	нашу	децу.	,

3)	 Ивковић	Марија	 из	 Пожаревца,	 чланица,	 на	
предлог	Одборничке	групе	Александар	Вучић	–	За	
нашу	децу.	,

3а)	Гајић	Невена	из	Пожаревца,	заменица	члани-
це,	 на	 предлог	Одборничке	 групе	Александар	Ву-
чић	–	За	нашу	децу.	,

4)	 Кукољ	 Душанка	 из	 Пожаревца,	 чланица,	 на	
предлог	Одборничке	групе	Социјалистичка	партија	
Србије	-	Јединствена	Србија,

4а)	Стокић	Владан	из	Трњања,	заменик	чланице,	
на	предлог	Одборничке	групе	Социјалистичка	пар-
тија	Србије	-	Јединствена	Србија,

5)	Сокнић	Драган	из	Пожаревца,	члан,	на	пред-
лог	Одборничке	групе	Социјалистичка	партија	Ср-
бије	-	Јединствена	Србија,

5а)	Рељин	Марија	из	Пожаревца,	заменица	чла-
на,	 на	 предлог	Одборничке	 групе	 Социјалистичка	
партија	Србије	-	Јединствена	Србија,

6)	 Бојић	Бојан	 из	Пожаревца,	 члан,	 на	 предлог	
Одборничке	групе	Социјалистичка	партија	Србије	-	
Јединствена	Србија,

6а)	 Ремењак	 Зорана	 из	 Пожаревца,	 заменица	
члана,	на	предлог	Одборничке	групе	Социјалистич-
ка	партија	Србије	-	Јединствена	Србија,

7)	Живковић	Јован	из	Пожаревца,	члан,	на	пред-
лог	Одборничке	групе	Социјалистичка	партија	Ср-
бије	-	Јединствена	Србија,

7а)	Цветковић	Ања	из	Пожаревца,	заменица	чла-
на,	 на	предлог	Одборничке	 групе	Доста	 је	 било	 –	
РИИС	ИСТОК,
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8)	 Радојевић	Александар	из	Костолца,	 члан,	 на	
предлог	Одборничке	 групе	Доста	 је	било	–	РИИС	
ИСТОК,

8а)	Митрашиновић	Владимир	из	Пожаревца,	за-
меник	члана,	на	предлог	Одборничке	групе	Доста	је	
било	–	РИИС	ИСТОК.

3.	 Мандат	Комисије	траје	до	именовања	новог	
сазива,	у	складу	са	Законом	о	локалним	изборима.

4.	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	даном	објављи-
вања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца“.

5.	 Ступањем	на	 снагу	 ове	 одлуке	престаје	 да	
важи	Решење	о	образовању	Градске	изборне	коми-
сије	у	Пожаревцу	у	сталном	саставу	и	о	разрешењу	
и	 именовању	 председника,	 чланова/чланица,	 се-
кретара	и	њихових	заменика/заменица	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 24/20,	 26/20	 –	 ис-
правка,	29/20,	6/21	и	9/21).

O	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е	

Правни	основ	за	доношење	Одлуке	о	именовању	
Градске	изборне	комисије	у	Пожаревцу	у	 сталном	
саставу	(у	даљем	тексту:	Одлука)	садржан	је	у	од-
редбама	18.	став	1.	тачка	2),	19,		20.	ст.	1-4,	22.	и	96.	
Закона	 о	 локалним	 изборима	 („Службени	 гласник	
РС“,	бр.	14/22)	и	члана	39.	став	1.	тачка	64)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19)	којима	је	
предвиђено	да	Изборну	комисију	у	сталном	саставу	
чине	 председник,	 осам	 чланова,	 заменик	 председ-
ника	и	осам	заменика	чланова	у	јединици	локалне	
самоуправе	која	има	највише	100.000	уписаних	би-
рача	коју	образује	Скупштина	Града	Пожаревца.	

Чланом	 19.	 Закона	 о	 локалним	 изборима	 пред-
виђено	је	да	за	председника	и	заменика	председника	
изборне	комисије	може	да	буде	именовано	само	оно	
лице	које	има	високо	образовање	у	области	правних	
наука.

Чланом	 20.	 ст.	 1-4.	 истог	 Закона	 је	 предвиђено	
следеће:	

Чланови	и	 заменици	 чланова	 изборне	 комисије	
у	сталном	саставу	именују	се	на	предлог	одборнич-
ких	група	сразмерно	њиховој	заступљености	у	уку-
пном	броју	одборника	који	припадају	одборничким	
групама.

Ниједна	одборничка	група	не	може	да	предложи	
више	од	половине	чланова	изборне	комисије	у	стал-
ном	саставу.

Одборничка	 група	 која	 има	 више	 од	 половине	
од	укупног	броја	одборника	предлаже	председника,	
заменика	председника,	чланове	чији	број	заједно	са	
председником	није	 већи	од	половине	броја	 члано-
ва	изборне	комисије	и	заменике	чланова	чији	број	
заједно	са	замеником	председника	није	већи	од	по-
ловине	 броја	 заменика	 чланова	 изборне	 комисије,	

док	остале	чланове	и	заменике	чланова	у	изборној	
комисији	предлажу	остале	одборничке	групе	сраз-
мерно	њиховој	заступљености	у	укупном	броју	од-
борника	који	припадају	одборничким	групама.	

Одборничком	групом	у	смислу	предлагања	чла-
нова	и	заменика	чланова	изборне	комисије	у	стал-
ном	 саставу	 сматра	 се	 и	 одборник	 појединац	 или	
група	одборника	која	броји	мање	од	оног	броја	од-
борника	који	је	потребан	за	образовање	одборничке	
групе:	

1)	ако	су	сви	ти	одборници	изабрани	са	исте	из-
борне	листе;

2)	 ако	 изборна	 листа	 на	 којој	 су	 изабрани	 није	
освојила	онолико	мандата	колико	је	потребно	за	об-
разовање	одборничке	групе;

3)	ако	нико	од	њих	није	приступио	некој	одбор-
ничкој	групи;	

4)	ако	су	сви	ти	одборници	потписали	предлог	за	
именовање	члана,	односно	заменика	члана	изборне	
комисије	у	сталном	саставу.

Одредбама	члана	22.	Закона	о	локалним	избори-
ма	предвиђено	је	да	учесници	у	раду	Комисије	без	
права	одлучивања	су	секретар	и	заменик	секретара	
изборне	комисије,	који	се	именују	на	предлог	пред-
седника	Скупштине	и	који	морају	да	испуњавају	ус-
лов	да	имају	високо	образовање	у	области	правних	
наука.

Чланом	 96.	 овог	 Закона	 је	 предвиђено	 да	
Скупштина	образује	изборну	комисију	у	складу	са	
овим	законом	у	року	од	седам	дана	од	његовог	сту-
пања	на	снагу.

Разлог	 за	 доношење	овог	 решења	 садржан	 је	 у	
потреби	да	се	именује	Комисија	у	складу	са	наведе-
ним	одредбама	новог	Закона	о	локалним	изборима.	

Овлашћени	предлагачи	чланова	Комисије	доста-
вили	су	документацију	на	основу	које	је	предвиђено	
да	именовани	на	ове	функције	испуњавају	услов	из	
цитираних	одредби	Закона	о	локалним	изборима.

Чланом	 31.	 став	 4.	 Статута	 Града	 Пожарев-
ца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	
10/18,	 12/18	 –	 исправка	 и	 10/19),	 предвиђено	 је	
да	 Скупштина	 Града	 Пожаревца	 има	 68	 одборни-
ка.	Одборници	 су,	 сагласно	 члану	 16.	Пословника	
Скупштине	 Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	 бр.	 14/18),	 организовани	 у	 три	
одборничке	групе	и	то:	Александар	Вучић	–	За	нашу	
децу,	Социјалистичка	партија	Србије	-	Јединствена	
Србија	и	Доста	је	било	–	РИИС	Исток.

На	 основу	 предлога	 Одборничких	 група	
Скупштине	 Града	 Пожаревца	 и	 председника	
Скупштине	 Града	 Пожаревца,	 одлучено	 је	 као	 у	
диспозитиву	ове	одлуке.	

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	Против	
ове	одлуке	допуштена	је	жалба	Управном	суду	у	Бе-
ограду	у	року	од	седам	дана	од	њеног	објављивања	
на	 веб-презентацији	Републичке	изборне	 комисије	
и	Града	Пожаревца.
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У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-3-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	6)	Закона	о	ло-
калној	 самоуправи	 („Службени	гласник	Републике	
Србије,	број	129/07,	83/14	-	др.	закон,	101/16	–	др.	
закон,	47/18	и	111/21	 -	др.	 закон)	и	члана	39.	 став	
1.	тачка	64)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18	 –	 ис-
правка	 и	 10/19),Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	
седници	одржаној	11.	фебруара	2022.	године,	доне-
ла	је

О Д Л У К У 
o измени Oдлуке о образовању Cавета за 

безбедност Града Пожаревца

Члан 1.
У	 Одлуци	 о	 образовању	 Савета	 за	 безбедност	

Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 По-
жаревца“,	бр.	6/21	и	9/21),	у	члану	4,	став	1,	тачка	
16.	 мења	 се	 и	 гласи:	 „16.	Дарко	Пајкић,	 начелник	
Полицијске	управе	у	Пожаревцу,	за	заменика	пред-
седника;“

                                                               
Члан 2.

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

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-3-2

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

_____________________________________
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На	основу	чл.	115,	116.	и	117.	став	1.	тачка	5)	За-
кона	 о	 основама	 система	 образовања	 и	 васпитања	
(“Службени	гласник	РС”,	бр.	88/17,	27/18	–	др-	за-
кон,	10/19,	27/18	–	др.	закон	,	6/20	и	129/21),	члана	
11.	Одлуке	о	оснивању	Предшколске	установе	,,Љу-
бица	Вребалов“	у	Пожаревцу	(,,Службени	гласник	
Града	 Пожаревца,	 бр.	 4/11)	 и	 чл.	 2.	 став	 2	 и	 100.	
став	 1.	 Пословника	 Скупштине	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),	
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	одржаној	
11.	фебруара	2022.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању три члана  

Управног одбора Предшколске установе 
,,Љубица Вребалов“ у Пожаревцу

1.	 Разрешавају	 се	 дужности	 члана	 у	 Управном	
одбору	Предшколске	установе	Љубица	Вребалов	у	
Пожаревцу	и	то:

-	 Влајовић	Марија	 из	 Пожаревца,	 представник	
родитеља,	на	лични	захтев;

-	Живковић	 Јелена	 из	 Пожаревца,	 представник	
родитеља,	због	престанка	основа	по	коме	је	имено-
вана	и

-	Стевић	Александар	из	Костолца,	представник	
родитеља,	због	престанка	основа	по	коме	је	имено-
вана.

2.	 Именују	 се	 за	 чланове	 Управног	 одбора	
Предшколске	установе	„Љубица	Вребалов“	у	Пожа-
ревцу	и	то:

-	 Дмитровић	 Бранислав	 	 из	 Пожаревца,	 пред-
ставник	родитеља;

-	Новковић	Марија	из	Костолца,	представник	ро-
дитеља	и

-	Ђурић	Марко	из	Пожаревца,	 представник	ро-
дитеља.

3.	Мандат	чланова	Управног	одбора	Предшкол-
ске	 установе	 „Љубица	 Вребалов“	 у	 Пожаревцу“	
траје	до	истека	мандата	Управног	одбора.

4.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	,,Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца”.	

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 011-06-15/2022-3-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
_____________________________________
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На	основу	чл.	18.	и	96.	Закона	о	локалним	избори-
ма	(„Службени	гласник	РС“,	број	14/22),	чл.	32.	став	1.	
тачка	12)	Статута	Градске	општине	Костолац	(,,Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	15/18	и	14/19)

Скупштина	Градске	општине	Костолац,	на	 сед-
ници	одржаној	11.фебруара	2022.	године,	донела	је

О Д Л У К У
o разрешењу и именовању чланова и заменика 

чланова Изборне комисије Градске општине 
Костолац у Костолцу, 

у сталном саставу

1.	 Разрешавају	 се	 чланства	 у	Изборној	 коми-
сији	Градске	општине	Костолац	у	Костолцу	у	стал-
ном	саставу:

	 1)	 Ивана	 Ђорђевић,	 председница,	 дипло-
мирани	 правник	 из	 Костолца,	 коју	 је	 предложила	
Одборничка	 група	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 ЗА	
НАШУ	ДЕЦУ,	

	 -	Милојко	Лалић,	заменик	председнице,	ди-
пломирани	правник	из	Костолца,	кога	је	предложи-
ла	Одборничка	група	ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	
ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	Србије	(СПС),	Је-
динствена	Србија	(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’,

	 2)	Милица	Божановић,	чланица	из	Костолца	
коју	 је	предложила	Одборничка	 група	АЛЕКСАН-
ДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 -	Ана	Гајић,	заменица	чланице	из	Костолца	
коју	 је	предложила	Одборничка	 група	АЛЕКСАН-
ДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 3)	Зорица	Стојановић,	чланица	из	Костолца	
коју	 је	предложила	Одборничка	 група	АЛЕКСАН-
ДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 -	 Димче	 Димовски,	 заменик	 чланице	 из	
Костолца,	 кога	 је	 предложила	 Одборничка	 група	
АЛЕКСАНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 4)	Стефан	Лазић,	члан	из	Костолца,	кога	је	
предложила	Одборничка	група	АЛЕКСАНДАР	ВУ-
ЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 -	Марија	Ераковић,	заменица	члана	из	Кос-
толца	коју	је	предложила	Одборничка	група	АЛЕК-
САНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 5)	Иван	Младеновић,	члан	из	Костолца,	кога	
је	 предложила	 Одборничка	 група	 АЛЕКСАНДАР	
ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,	

	 -	Александар	Стевић,	заменик	члана	из	Кос-
толца,	кога	је	предложила	Одборничка	група	АЛЕК-
САНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,	

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

	 6)	Драгиша	Перић,	 члан	из	Села	Костолац	
кога	је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДА-
ЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	 Драган	
Марковић	Палма’’,

	 -	 Новица	 Ивковић,	 заменик	 члана	 из	 Кос-
толца	кога	је	предложила	Одборничка	група	ИВИ-
ЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	
партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	
Драган	Марковић	Палма’’,

	 7)	Мића	Станковић,	члан	из	Костолца	кога	
је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДАЧИЋ	
–	 ’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	Ср-
бије	(СПС),	Јединствена	Србија	(ЈС)	-	Драган	Мар-
ковић	Палма’’,		

	 -	Виолета	Редић,	заменица	члана	из	Костол-
ца	 коју	 је	 предложила	Одборничка	 група	ИВИЦА	
ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	пар-
тија	Србије	(СПС),	Јединствена	Србија	(ЈС)	-	Дра-
ган	Марковић	Палма’’,

	 8)	Александра	Илић,	чланица	из	Петке	коју	
је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДАЧИЋ	
–	 ’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	Ср-
бије	(СПС),	Јединствена	Србија	(ЈС)	-	Драган	Мар-
ковић	Палма’’,

	 -	 Владан	 Ранисављев,	 заменик	 чланице	 из	
Костолца	 кога	 је	 предложила	 Одборничка	 група	
ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалис-
тичка	 партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’,	

	 9)	 Александар	 Словић,	 члан	 из	 Костолца	
кога	је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДА-
ЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	 Драган	
Марковић	Палма’’,		

	 -	Маја	Јанковић,	заменица	члана	из	Костол-
ца	 коју	 је	 предложила	Одборничка	 група	ИВИЦА	
ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	пар-
тија	Србије	(СПС),	Јединствена	Србија	(ЈС)	-	Дра-
ган	Марковић	Палма’’,		

	 10)	Слађана	Петрушић	Гутић,	секретар,	ди-
пломирани	правник	из	Костолца,

	 -	Тања	Мрдак,	 заменица	 секретара,	 дипло-
мирани	правник	из	Пожаревца.	

2.	 У	Изборну	комисију	Градске	општине	Кос-
толац	у	Костолцу	у	сталном	саставу	именују	се:

	 ●	 за	 председника	 Милојко	 Лалић,	 дипл.	
правник,	 из	 Костолца	 кога	 је	 предложила	 Одбор-
ничка	 група	АЛЕКСАНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	
ДЕЦУ,
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	 ●	 	 за	 заменицу	 председника	Ивана	Ђорђе-
вић,	дипл.	правник,	из	Костолца	коју	је	предложи-
ла	Одборничка	група	АЛЕКСАНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	
НАШУ	ДЕЦУ;	

	 ●	 за	 секретара	 Слађана	 Петрушић,	 дипл.	
правник	 из	 Костолца,	 на	 предлог	 председнице	
Скупштине	Градске	општине	Костолац,

	 ●	за	заменика	секретара	Ана	Тишма,	дипл.	
правник	 из	 Пожаревца,	 на	 предлог	 председнице	
Скупштине	Градске	општине	Костолац;

	 1)	за	члана	Стефан	Лазић	из	Костолца	кога	
је	 предложила	 Одборничка	 група	 АЛЕКСАНДАР	
ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 1а)	за	заменицу	члана	Ана	Гајић	из	Костол-
ца	 коју	 је	 предложила	 Одборничка	 група	 АЛЕК-
САНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ;

	 2)	 за	 члана	Иван	Младеновић	из	Костолца	
кога	 је	предложила	Одборничка	група	АЛЕКСАН-
ДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ,

	 2а)	 за	 заменика	 члана	 Александар	 Стевић	
из	Костолца	кога	је	предложила	Одборничка	група	
АЛЕКСАНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ;

	 3)	 за	 члана	 Мића	 Станковић	 из	 Костолца	
кога	је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДА-
ЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	 Драган	
Марковић	Палма’’,

	 3а)	 за	 заменицу	 члана	 Виолета	 Редић	 из	
Костолца	 коју	 је	 предложила	 Одборничка	 група	
ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалис-
тичка	 партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’;

	 4)	 за	 чланицу	 Александра	 Илић	 из	 Петке	
коју	је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДА-
ЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	 Драган	
Марковић	Палма’’,

	 4а)	за	заменика	чланице	Владан	Ранисављев	
из	Костолца	кога	је	предложила	Одборничка	група	
ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалис-
тичка	 партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’;

	 5)	за	члана	Александар	Словић	из	Костолца	
кога	је	предложила	Одборничка	група	ИВИЦА	ДА-
ЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалистичка	партија	
Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	 (ЈС)	 -	 Драган	
Марковић	Палма’’,

	 5а)	 за	 заменика	 члана	 Новица	 Ивковић	 из	
Костолца	 кога	 је	 предложила	 Одборничка	 група	
ИВИЦА	ДАЧИЋ	–	’’ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	Социјалис-
тичка	 партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’,		

	 6)	 за	 чланицу	Сузана	Николић	 из	Острова	
коју	 је	 предложио	 одборник	 појединац,	 Мита	 Га-
врилов,	са	Изборне	листе	ГГ	,,ИСКОРАК	–	др	Звон-
ко	Благојевић	–	Мита	Гаврилов“,	

	 6а)	за	заменика	чланице	Радиша	Станојевић	
из	 Петке	 кога	 је	 предложио	 одборник	 појединац,	

Мита	Гаврилов,	са	Изборне	листе	ГГ	,,ИСКОРАК	–	
др	Звонко	Благојевић	–	Мита	Гаврилов“,	

 
3.	 Мандат	Комисије	траје	до	именовања	новог	

сазива	у	складу	са	Законом	о	локалним	изборима.

4.	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења,	
а	објавиће	се	у	,,Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“,	и	на	веб-презентацији	Републичке	изборне	
комисије.

5.	 Ступањем	на	 снагу	 ове	 одлуке	престаје	 да	
важи	Решење	 о	 разрешењу	и	именовању	председ-
ника,	чланова/чланица,	секретара	и	њихових	заме-
ника/заменица	Изборне	комисије	Градске	општине	
Костолац	 у	 Костолцу,	 бр.	 1/20-7/3	 од	 18.08.2021.	
године	(,,Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	
25/20).	

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	Одлуке	о	разрешењу	
и	именовању	чланова	и	заменика	чланова	Изборне	
комисије	 Градске	 општине	Костолац	 у	Костолцу	 у	
сталном	саставу,	садржан	је	у	члану	18.	став	2.	За-
кона	о	локалним	изборима	(у	даљем	тексту:	Закон),	
којим	је	утврђено	да	председника,	чланове,	заменика	
председника	и	 заменике	чланова	изборне	 комисије	
именује	скупштина	јединице	локалне	самоуправе.	

Чланом	 96.	 Закона	 о	 локалним	 изборима	 про-
писано	је	да	скупштина	образује	изборну	комисију	
у	складу	са	овим	законом	у	року	од	седам	дана	од	
његовог	ступања	на	снагу.	Закон	о	локалним	избо-
рима	 је	ступио	на	снагу	8.	фебруара	2022.	године,	
односно	наредног	дана	од	дана	када	 је	објављен	у	
„Службеном	гласнику	Републике	Србије“.

Чланом	 11.	 став	 1.	 Закона	 о	 локалним	 избори-
ма	прописано	 је	да	орган	за	спровођење	локалних	
избора	чине	председник	и	други	чланови	органа	за	
спровођење	локалних	избора	и	њихови	заменици.

С	обзиром	на	то	да	у	Градској	општини	Костолац	
на	 дан	 ступања	 на	 снагу	 Закона	 има	 11	 307	 бирача	
уписаних	у	Јединствени	бирачки	списак,	Изборну	ко-
мисију	Градске	општине	Костолац	у	Костолцу,	у	скла-
ду	са	чланом	18.	 став	1.	 Закона,	чине	председник,	6	
чланова,	заменик	председника	и	6	заменика	чланова.

Чланом	19.	Закона	прописано	је	да	за	председни-
ка	и	заменика	председника	изборне	комисије	може	
да	буде	именовано	само	оно	лице	које	има	високо	
образовање	у	области	правних	наука.

У	складу	са	чланом	20.	Закона,	чланови	и	заме-
ници	чланова	изборне	комисије	у	сталном	саставу	
именују	се	на	предлог	одборничких	група	сразмер-
но	њиховој	заступљености	у	укупном	броју	одбор-
ника	 који	 припадају	 одборничким	 групама,	 с	 тим	
да	ниједна	одборничка	група	не	може	да	предложи	
више	од	половине	чланова	и	заменика	чланова	из-
борне	комисије	у	сталном	саставу.
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У	складу	са	наведеним,	право	да	предложе	лица	
у	 Изборну	 комисију	 Градске	 општине	 Костолац	 у	
Костолцу	припада	следећим	одборничким	групама:	
Одборничкој	 групи	 АЛЕКСАНДАР	 ВУЧИЋ	 –	 ЗА	
НАШУ	ДЕЦУ	са	16	одборника	и	Одборничкој	гру-
пи	ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	’’Социјалистичка	партија	Ср-
бије	(СПС),	Јединствена	Србија	(ЈС)	-	Драган	Мар-
ковић	Палма’’	са	4	одборника.

Право	 да	 предложе	 члана	 или	 заменика	 члана	
у	 Изборну	 комисију	 Градске	 општине	 Костолац	 у	
Костолцу	припада	и	самосталном	одборнику	Мити	
Гаврилову,	 са	 Изборне	 листе	 ГГ	 ,,ИСКОРАК	 –	 др	
Звонко	Благојевић	–	Мита	Гаврилов“,	који	се	у	скла-
ду	са	чланом	20.	став	4.	Закона	сматра	одборничком	
групом	у	смислу	предлагања	члана	и	заменика	чла-
на	Изборне	 комисије	 Градске	 општине	Костолац	 у	
Костолцу	 у	 сталном	 саставу	 с	 обзиром	на	 то	 да	 је	
изабран	са	Изборне	листе	ГГ	,,ИСКОРАК	–	др	Зво-
нко	Благојевић	–	Мита	Гаврилов“	која	није	освојила	
довољан	 број	 мандата	 потребан	 за	 образовање	 од-
борничке	групе	у	Скупштини	Градске	општине	Кос-
толац	и	да	није	приступио	некој	одборничкој	групи.

У	складу	са	чланом	22.	Закона,	учесници	у	раду	
изборне	 комисије	 без	 права	 одлучивања	 су	 секре-
тар	изборне	комисије	и	заменик	секретара	изборне	
комисије,	које	именује	скупштина	на	предлог	пред-
седнице	скупштине,	при	чему	за	секретара	и	заме-
ника	 секретара	 могу	 да	 буду	 именовани	 секретар	
скупштине,	 заменик	 секретара	 скупштине,	 начел-
ник	 општинске,	 односно	 градске	 управе,	 заменик	
начелника	општинске,	односно	градске	управе	или	
лице	 из	 реда	 запослених	 у	 општинској,	 односно	
градској	 управи	које	има	високо	образовање	у	об-
ласти	правних	наука.

У	складу	са	наведеним,	Одборничка	група	АЛЕК-
САНДАР	ВУЧИЋ	–	ЗА	НАШУ	ДЕЦУ	је	у	Изборну	
комисију	 Градске	 општине	 Костолац	 у	 Костолцу	
предложила	(за	председника	Милојка	Лалића,	дипл.	
правник,	 за	 заменицу	 председника	 Ивану	 Ђорђе-
вић,	 дипл.	 правник,	 за	 члана	 Стефана	 Лазића,	 за	
заменицу	члана	Ану	Грујић,	за	члана	Ивана	Младе-
новића	и	за	заменика	члана	Александара	Стевића),	
Одборничка	група	ИВИЦА	ДАЧИЋ	-	 ’’Социјалис-
тичка	 партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС)	-	Драган	Марковић	Палма’’	је	у	Изборну	коми-
сију	 Градске	 општине	Костолац	 у	Костолцу	 пред-
ложила	 (за	 члана	 Мићу	 Станковића,	 за	 заменицу	
члана	Виолету	Редић,	за	чланицу	Александру	Илић,	
за	заменика	чланице	Владана	Ранисављева,	за	чла-
на	Александра	Словића	и	за	заменика	члана	Новицу	
Ивковића)	и	самостални	одборник	Мита	Гаврилов,		
са	Изборне	листе	ГГ	,,ИСКОРАК	–	др	Звонко	Бла-
гојевић	 –	Мита	 Гаврилов“	 је	 у	 Изборну	 комисију	
Градске	општине	Костолац	у	Костолцу	предложио	
(за	чланицу	Сузану	Николић	и	за	заменика	чланице	
Радишу	Станојевића).

Председница	Скупштине	Градске	општине	Кос-
толац	 је	 за	 секретара	 Изборне	 комисије	 Градске	

општине	Костолац	у	Костолцу	предложила	Слађану	
Петрушић,	 дипл.	 правника	 из	 Костолца,	 секретара	
Скупштине	Градске	општине	Костолац,	а	за	замени-
цу	секретара	Ану	Тишму,	дипл.	правника	из	Пожаре-
вца,	начелницу	Управе	Градске	општине	Костолац.

Чланом	 27.	 став	 1.	 Статута	 Градске	 општине	
Костолац	 (,,Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	
бр.15/18	и	14/19),	предвиђено	је	да	Скупштина	Град-
ске	општине	Костолац	има	21	одборника.	Одборни-
ци	 су,	 сагласно	 члану	 16.	 Пословника	 Скупштине	
Градске	 општине	 Костолац	 (,,Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.8/19),	организвани	у	две	Од-
борничке	групе.	

На	 основу	 предлога	 Одборничких	 група	
Скупштине	 Градске	 општине	 Костолац,	 самостал-
ног	 одборника	 Скупштине	 Градске	 општине	 Кос-
толац	 и	 председнице	Скупштине	Градске	 општине	
Костолац,	одлучено	је	као	у	диспозитиву	ове	одлуке.	

Чланом	18.	став	3.	Закона	прописано	је	да	се	од-
лука	о	именовању	чланова	и	заменика	чланова	из-
борне	 комисије	 објављује	 на	 веб-презентацији	Ре-
публичке	изборне	комисије.

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	Против	
ове	одлуке	сваки	подносилац	изборне	листе	која	је	
освојила	 мандате	 у	 постојећем	 сазиву	 Скупштине	
Градске	 општине	 Костолац,	 може	 поднети	 жалбу	
Управном	 суду	 у	 року	 од	 седам	 дана	 од	 објављи-
вања	 ове	 одлуке	 на	 веб-презентацији	 Републичке	
изборне	комисије.

У Костолцу 11. фебруара 2022. године  
Број: 14/2022-1

СКУПШТИНА	ГРАДСКЕ	ОПШТИНЕ	
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.
_____________________________________

2

На	основу	чл.	79.	став	1.	тачка	2)	и	чл.	92.	став	2.,	
3.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	глас-
ник	РС“,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	
63/13-испр.,	 108/13,	 142/14,	 68/15-др.закон,	 103/15,	
99/16,	113/17	,	95/18,	31/19	,	72/2019		и	149/20),	чл.	
32.	 став	1.	 тачка	1)	Статута	Градске	општине	Кос-
толац	 („Службени	 гласник	 града	 Пожаревца“,	 бр.	
15/18	 и	 14/19)	 и	 Сагласности	 Државне	 ревизорске	
институције,	 Скупштина	 Градске	 општине	 Косто-
лац,	на	седници	од	11.02.2022.	године,	донела	је	

ОДЛУКУ
o ангажовању ревизора за обављање екстерне 

ревизије Завршног рачуна буџета 
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Градске општине Костолац за 2021. годину
Члан 1.

Градска	општина	Костолац	ангажује	ревизора	за	
обављање	екстерне	ревизије	завршног	рачуна	буџе-
та	Градске	општине	Костолац	за	2021.	годину.

Члан 2.
Завршни	рачун	буџета	Градске	општине	Костолац	

за	2021.	 годину,	 сагласно	члану	1.	 ове	одлуке,	 треба	
да	 садржи	 извештај	 екстерне	 ревизије	 о	 финансијс-
ким	извештајима	из	члана	3.	став	1.	тачке	1)	до	5)	и	
став	3.	тачке	1)	до	4)	Правилника	о	начину	припреме,	
састављања	и	подношења	финансијских	извештаја	ко-
рисника	буџетских	средстава,	корисника	средстава	ор-
ганизација	обавезног	социјалног	осигурања	и	буџет-
ских	фондова	(„Службени	гласник	РС“,	број	18/2015,	
104/2018,	151/2020,	8/2021,	41/2021	и	130/2021).

Члан 3.
Ова	одлука	ступа	на	снагу	наредног	дана	од	дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

У Костолцу 11. фебруара 2022. године  
Број: 14/2022-2

СКУПШТИНА	ГРАДСКЕ	ОПШТИНЕ	
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________
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На	основу	чл.	13.	став	4.	и	чл.	32.	став	1.	тачка	20)	
Статута	 Градске	 општине	 Костолац	 („Сл.	 гласник	
Града	Пожаревца“,	број	15/18	и	14/19)	и	на	основу	
чл.	2.	и	7.	Одлуке	о	установљавању	Повеље	„Ђорђе	
Вајферт“	 под	 називом	 „Вајфертов	 жиг“,	 „Кључ	
Костолца	 и	 Звања	 почасног	 грађанина	 Костолца“	
и	награде	„Ђак	генерације	школа	Градске	општине	
Костолац	 и	 „Спортиста	 генерације	школа	 Градске	
општине	 Костолац“,	 („Сл.	 гласник	 Града	 Пожаре-
вца“,	 број	 20/19	 –	 пречишћени	 текст),	Скупштина	
Градске	општине	Костолац	 је	на	свечаној	седници	
одржаној	дана	29.01.2022.	године,	донела	следећу:

 
О Д Л У К У

о додели повеља Градске општине Костолац

I
Поводом	 29.	 јануара,	 Дана	 Градске	 општине	

Костолац,	 повеља	 „Ђорђе	 Вајферт“,	 под	 називом	
„Вајфертов	жиг“,	додељује	се	следећим	лицима:

-	 Оливери	 Хајровић,	 специјалисти	 медицинске	

психологије	из	Костолца,	из	области	социо-хумани-
тарног	рада;

-	Андриани	Максимовић,	директорки	НИПД	,,Реч	
народа“	а.д.	Пожаревац,	из	области	новинарства.

II
Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

III
Одлуку	објавити	у	„Службеном	гласнику	Града	

Пожаревца“.	

У Костолцу 29.01.2022. године  
Број: 13/2022

СКУПШТИНА	ГРАДСКЕ	ОПШТИНЕ	
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.

_____________________________________
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На	 основу	 члана	 67.	 став	 1.	 тачка	 2)	 Закона	
о	 локалним	 изборима	 (,,Службени	 гласник	 РС“,	
број	14/22),	и	на	основу	члана	32.	Статута	Градске	
општине	Костолац	(,,Службени	Гласник	Града	По-
жаревца“,	 број	 15/18	 14/19),	 Скупштина	 Градске	
општине	Костолац	на	седници	од	11.02.2022.	годи-
не,	донела	је	

    
Р Е Ш Е Њ Е

о престанку мандата одборнику
Радославу Нонковићу

I
УТВРЂУЈЕ	 СЕ	 да	 је	 одборнику	 Скупштине	

Градске	 општине	 Костолац,	 Радославу	 Нонковићу	
из	Костолца,	престао	мандат	одборника	Скупштине	
Градске	општине	Костолац	услед	наступања	смрти,	
дана	03.02.2022.	године.	

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 ,,Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца“.
У Костолцу 11. фебруара 2022. године  
Број: 14/2022

СКУПШТИНА	ГРАДСКЕ	ОПШТИНЕ	
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Милена Церовшек, дипл. економиста, с.р.
_____________________________________
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