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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
На	 основу	 чл.	 28.	 став	 2,	 29.	 ст.	 1.	 и	 4.	 Закона	 о	

јавној	 својини	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 72/11,	
88/13,	105/14,	104/16	-	др.	закон,	108/16,	113/17,	95/18	
и	 153/20),	 члана	 70.	 став	 19.	 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	и	9/20),	члана	
3.	ст.	2	и	3.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	
непокретности	непосредном	погодбом	и	давања	у	за-
куп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	
уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	
као	 и	 поступцима	 јавног	 надметања	 и	 прикупљања	
писмених	понуда	(„Службени	гласник	РС“,	бр	16/18),	
члана	5.	став	4.	Одлуке	о	утврђивању	органа	надлеж-
ног	за	припрему	аката	за	одлучивање	о	прибављању	и	
отуђењу	непокретности	у	јавној	својини	Града	Пожа-
ревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	
решења	Одељења	за	имовинско-правне	послове	Град-
ске	 управе	 Града	 Пожаревца	 број	 07-464-35/2019	 од	
29.10.2020.	године	о	одређивању	земљишта	за	редовну	
употребу,	 Закључка	 Градског	 већа	 Града	 Пожаревца	
број	09-06-51/2021-13	од	02.04.2021.	године	о	прихва-
тању	захтева	Костадиновић	Слађана	за	куповину	град-
ског	грађевинског	 земљишта	на	к.п.	бр.	1949/19	К.О.	
Костолац-град,	Одлуке	покретању	поступка	за	отуђење	
градског	грађевинског	земљишта	на	катастарској	пар-
цели	број	1949/19		К.О.	Костолац-град	из	јавне	своји-
не	Града	Пожаревца,	у	поступку	непосредне	погодбе	
по	 тржишним	 условима	 број	 09-06-51/2021-13-1	 од	
02.04.2021.	године,	записника	о	спроведеном	поступку	
непосредне	погодбе	од	15.04.2021.	 године,	мишљења	
М.	бр.	11/21	од	20.04.2021.	године	Градског	правобра-
нилаштва	Пожаревац	и	члана	39.	став	1.	тач.	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	 	 20.	
маја	2021.	године,	донела	је

ОДЛУКУ 
о отуђењу градског грађевинског земљишта 
на  катастарској парцели број 1949/19  К.О. 

Костолац-град из јавне својине Града 
Пожаревца, у поступку непосредне погодбе по 

тржишним условима

Члан	1.
Овом	одлуком	се	утврђују	услови,	начин	и	цена	

отуђења	непокретности	из		јавне	својине	Града	По-
жаревца	са	целином,	у	корист	Костадиновић	(Дра-
ган)	Слађана	из	Пожаревца,	у	поступку	непосредне	
погодбе.	

Члан	2.
Из	 јавне	 својине	 Града	 Пожаревца	 по	 спрове-

деном	 поступку	 непосредне	 погодбе	 	 одржаног	
15.04.2021.	године,	отуђује	се	непокретност-катас-
тарска	 парцела	 бр.	 1949/19,	 	 К.О.	 Костолац	 град,	
уписаног	у	ЛН	РГЗ	СКН	Пожаревац	број	2280	КО	
Костолац	град	као	градско	грађевинско	земљиште,	
површине	508м2,		у	режиму	јавне	својине	Града	По-
жаревца	са	целином,	без	терета,	у	корист	Костади-
новић	(Драган)	Слађана	из	Пожаревца.

Члан	3.
Непокретност	из	члана	2.	ове	одлуке	Град	Пожа-

ревац	отуђује	из	јавне	својине	са	целином,	без	терета,	
у	корист	Костадиновић	Слађана	из	Пожаревца,	обзи-
ром	да	је	катастарска	парцела	из	члана	2.	ове	одлуке	
одређена	као	земљиште	за	редовну	употребу	објекта	
по	 решењу	 Одељења	 за	 имовинско-правне	 послове	
Градске	управе	Града	Пожаревца	број	07-464-35/2019	
од	29.10.2020.	године,	као	објекта	број	1	и	објекта	број	
2	изграђених	на	истој	без	одобрења	за	градњу	који	су	
изграђени	од	стране	оца	подносиоца	захтева	Костади-
новић	Драгана	из	Костолца	који	је	предметну	парцелу	
добио	на	коришћење	Одлуком	број	500	од	15.08.1988.	
године	Савета	месне	заједнице	13.	октобар	Костолац,	
а	који	објекат	је	у	поступку	озакоњења	према	потвр-
ди	 о	 могућности	 озакоњења	Одељења	 за	 просторно	
планирање,	 урбанизам	 и	 грађевинарство	 –	Одсек	 за	
озакоњење	објеката	Градске	управе	Града	Пожаревца	
број	04-35-157/2015	од	28.11.2019.	године.

Члан	4.
Град	 Пожаревац	 непокретност	 из	 члана	 2.	 ове	

одлуке	отуђује	из	јавне	својине	са	целином,	без	те-
рета,	у	корист	Костадиновић	Слађана	из	Костолца,	
по	 цени	 од	 1.092.200,00	 динара	 ,	 односно	по	 про-
цењеној	тржишној	вредности	од	2.150,00		динара	по	
1	м2		по	процени	Министарства	финансија		Порес-
ке	управе	Сектор	за	издвојене	активности	Одсек	за	
контролу	Пожаревац,	 дате	 у	 допису	 број	 080-464-
08-00009/2021	од	03.02.2021.	године.	
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Члан	5.
На	 основу	 ове	 одлуке	 закључиће	 се	 уговор	 из-

међу	Града	Пожаревца	као	продавца	и	Костадино-
вић	 (Драган)	Слађана	 из	Пожаревца,	 као	 купца,	 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	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	чл.	28.	став	2.,		29.	ст.	1.	и	4.	Закона	о	
јавној	својини	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	72/11,	
88/13,105/14,104/16,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20)	
који	прописују	да	се	орган	надлежан	за	одлучивање	
и	предлагање	аката	о	прибављању,	коришћењу,	уп-
рављању	и	располагању	стварима	које	користе	ор-
гани	 аутономне	 покрајине	 и	 јединице	 локалне	 са-
моуправе	 утврђује	 прописом	 аутономне	 покрајине	
као	и		да	се	непокретне	ствари	прибављају	у	јавну	
својину	и	отуђују	из	јавне	својине	полазећи	од	тр-
жишне	вредности	непокретности,	коју	је	проценио	
порески	или	други	надлежни	орган	или	лиценцира-
ни	проценитељ,	 у	поступку	 јавног	надметања,	 од-
носно	прикупљањем	писмених	понуда,	ако	законом	
није	другачије	одређено.	Овако	утврђена	тржишна	
вредност	важи	две	године,	али	изузетно	непокретне	
ствари	се	могу	прибавити	или	отуђити	непосредном	
погодбом,	али	не	испод	од	стране	надлежног	органа	
процењене	тржишне	вредности	непокретности	(код	
отуђења),	односно	не	изнад	те	вредности	(код	при-
бављања),	ако	у	конкретном	случају	то	представља	
једино	могуће	решење.	Предлог	акта,	односно	акт	о	
оваквом	располагању	мора	да	садржи	образложење	
из	кога	се	може	утврдити	постојање	ових	околности,	
односно	 јединице	 локалне	 самоуправе.,члана	 70.	
став	19.	Закона	о	планирању	и	изградњи	(„Службе-
ни	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	и	9/20)	који	прописује	да	решењем	
којим	 се	 одређује	 земљиште	 за	 редовну	 употребу	
објекта,	 утврђује	 се	 престанак	 права	 коришћења,	
односно	права	својине	дотадашњег	корисника,	од-
носно	 власника	 грађевинског	 земљишта	 и	 право	
власника	објекта	да	право	својине	на	грађевинском	
земљишту,	које	је	одређено	као	земљиште	за	редов-
ну	 употребу	 објекта,	 стекне	 непосредном	 погод-
бом,	по	тржишној	цени,	члана	3.	став	2	и	3.	Уредбе	
о	условима	прибављања	и	отуђења	непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	 као	 и	
поступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	пис-

мених	 понуда	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр	 16/18)	
који	прописује	да	се	непокретности	у	јавној	своји-
ни	могу	отуђити	из	јавне	својине	непосредном	по-
годбом,	али	не	испод,	од	стране	надлежног	органа	
процењене	тржишне	вредности	непокретности,	ако	
у	конкретном	случају	то	представља	једино	могуће	
решење,	 уз	 посебно	 образложење	 разлога	 оправ-
даности	 и	 целисходности	 отуђења	 и	 разлога	 због	
којих	 се	 отуђење	 не	 би	могло	 реализовати	 јавним	
надметањем,	односно	прикупљањем	писмених	по-
нуда	и	пошто	надлежни	орган	донесе	акт	да	се	не-
покретност	прибави	у	јавну	својину,	односно	отуђи	
из	 јавне	 својине	 непосредном	 погодбом,	 формира	
комисију	 која	 по	 окончаном	 поступку	 непосредне	
погодбе	записник	са	одговарајућим	предлогом	дос-
тавља	надлежном	органу,	члана	5.	став	4.	Одлуке	о	
утврђивању	 органа	 надлежног	 за	 припрему	 аката	
за	одлучивање	о	прибављању	и	отуђењу	непокрет-
ности	у	јавној	својини	Града	Пожаревца	(„Службе-
ни	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 4/14)	 који	 про-
писује	 да	 Градско	 веће	 града	 Пожаревца	 утврђује	
предлог	одлуке	о	прибављању	или	отуђењу	одређе-
не	непокретности	у	јавну	својину	Града	Пожаревца,	
као	и	предлог	уговора	и	доставља	Скупштини	гра-
да	 Пожаревца	 на	 одлучивање,	 Закључка	 Градског	
већа	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-51/2021-13	 од	
02.04.2021.	 године	о	прихватању	 захтева	Костади-
новић	Слађана	 за	куповину	градског	 грађевинског	
земљишта	на	к.п.	бр.	1949/19		К.О.	Костолац-град,	
Одлуке	 покретању	 поступка	 за	 отуђење	 градског	
грађевинског	 земљишта	 на	 	 катастарској	 парцели	
број	1949/19	 	К.О.	Костолац-град	из	 јавне	 својине	
Града	 Пожаревца,	 у	 поступку	 непосредне	 погод-
бе	 по	 тржишним	 условима	 број	 09-06-51/2021-13-
1	 од	 02.04.2021.	 године,	 записника	 о	 спроведеном	
поступку	непосредне	погодбе	од	15.04.2021.	 годи-
не,	 мишљења	 М.	 бр.	 11/21	 од	 20.04.2021.	 године	
Градског	 правобранилаштва	 Пожаревац	 	 и	 	 члана	
39.	став	1.	тачка	8)	и	39)	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19).

Градском	већу	Града	Пожаревца	поднет	је	захтев	
од	стране	Костадиновић	Слађана	 	 за	куповину	ка-
тастарске	парцеле	број	1949/19		К.О.	Костолац-град	
број	07-464-48/2020	од	15.12.2020.	године.

У	захтеву	странка	наводи	да	је	катастарска	пар-
цела	број	1949/19	КО	Костолац	град	одређена,	ре-
шењем	Одељења	за	имовинско-правне	послове	Град-
ске	управе	Града	Пожаревца	број	07-464-35/2019	од	
29.10.2020.	 године,	као	 земљиште	 за	редовну	упо-
требу	објекта	број	1	и	објекта	број	2	изграђених	на	
истој	без	одобрења	за	градњу	који	су	изграђени	од	
стране	оца	подносиоца	захтева	Костадиновић	Дра-
гана	из	Костолца	који	је	предметну	парцелу	добио	
на	коришћење	Одлуком	број	500	од	15.08.1988.	го-
дине	Савета	месне	заједнице	13.	октобар	Костолац,	
а	који	објекат	је	у	поступку	озакоњења	према	потвр-
ди	о	могућности	озакоњења	Одељења	за	просторно	
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планирање,	урбанизам	и	грађевинарство	–	Одсек	за	
озакоњење	објеката	Градске	управе	Града	Пожарев-
ца	број	04-35-157/2015	од	28.11.2019.	године.	

Поступак	 непосредне	 погодбе	 одржан	 је	 15.	
априла	 2021.	 године,	 а	 Град	 Пожаревац	 уступа	
земљиште	 катастарске	 парцеле	 број	 1949/19	 КО	
Костолац	град,	површине	508м2,	по	цени	од	2.150,00		
динара	 по	 1	 м2,	 на	 основу	 процене	Министарства	
финансија		Пореске	управе	Сектор	за	издвојене	ак-
тивности	Одсек	 за	 контролу	Пожаревац	 број	 080-
464-08-00009/2021	од	03.02.2021.	године,	што	изно-
си	1.092.200,00	динара.

На	основу	наведеног,	утврђено	је	да	су	испуњени	
су	услови	члана	28.	став	2.	и	члана	29.	став	1.	и	4.		За-
кона	о	јавној	својини	(„Службени	гласник	Републи-
ке	Србије“	број	72/11,	88/13,	105/14,	104/16,108/16,	
113/17	и	95/18),	70.	став	19.	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	и	9/20),	чла-
на	3.	став	2	и	3.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	 права,	 као	 и	 поступцима	 јавног	 над-
метања	 и	 прикупљања	 писмених	 понуда	 („Служ-
бени	гласник	Републике	Србије“,	бр	16/18)	и	члана	
5	става	4.	Одлуке		о	утврђивању	органа	надлежног	
за	припрему	аката	за	одлучивање	о	прибављању	и	
отуђењу	непокретности	у	јавној	својини	Града	По-
жаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	
бр.	4/14).

Из	свега	наведеног,	закључује	се	да	је	покренут	
поступак	непосредне	погодбе	за	отуђење	земљишта	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	са	целином,	ка-
тастарске	парцеле	 бр.	 1949/19	К.О.	Костолац	 град	
у	корист	Костадиновић	Слађана	из	Пожаревца,	 да	
је	 спроведен	 поступак	 непосредне	 погодбе,	 да	 се	
непокретност	отуђује	по	тржишним	условима,	као	
и	да	је	Градско	правобранилаштво	Пожаревац	дало	
позитивно	мишљење	на	текст	уговора	о	отуђењу	до-
писом	М.	бр.	11/21		од	20.04.2021.	године.		

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

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	чл.	27.	став	10,	29.	ст.	1.	и	4.	Закона	о	

јавној	својини	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16	 -	други	 закон,	108/16,	 113/17	
и	95/18,	153/20),	чл.	1.	став	3.	и	19,	20.	и	21.	Уредбе	
о	условима	прибављања	и	отуђења	непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	 као	 и	
поступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	пис-
мених	понуда	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	16/18),	
члана	 5.	 став	 4.	 Одлуке	 о	 утврђивању	 органа	 на-
длежног	 за	 припрему	 аката	 за	 одлучивање	 о	 при-
бављању	и	отуђењу	непокретности	у	јавној	својини	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	4/14	),	Програма	отуђења	грађевинског	
земљишта	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	2021	
години.	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	
33/20),	 Одлуке	 о	 покретању	 поступка	 за	 отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарској	 парцели	
бр.	6780/52	К.О.	Пожаревац	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца	број	 09-06-11/2021-13-1	од	01.	фебруа-
ра	2021.	године,	Записника	о	спроведеном	поступ-
ку	јавног	надметања	од	12.	марта	2021.	године	број	
07-464-13/2021,	мишљења	М.	бр.	9/21	Градског	пра-
вобранилаштва	Града	Пожаревца	од	20.04.2021.	го-
дине		и	члана	39.	став	1.	тач.	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	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на 
катастарској парцели бр. 6780/52 К.О. 

Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца 
у поступку јавног надметања, по тржишним 

условима

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	на	катастарској	парцели	бр.	6780/52	К.О.	
Пожаревац,	 из	 јавне	 својине	Града	Пожаревца	 	 све	
уписано	у	лист	непокретности	број	5450	К.О.	Пожа-
ревац	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	,	у	поступку	
јавног	надметања,	по	тржишним	условима.	

Члан	2.
Град	Пожаревац,	по	спроведеном	поступку	јавног	

надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	 катастарскј	
парцели	бр.	6780/52		површине	15	ари	и	75	м2,	К.О.	
Пожаревац,	 уписано	 као	 јавна	 својина	 Града	 По-
жаревца	без	терета	са	целином,	отуђује	по	тржиш-
ним	 условима	 у	 корист	 PRIVREDNOG	DRUŠTVA	
TIP-TOP	 PERIONICA	 DOO	 POŽAREVAC,	 ПИБ:	
109459147,	матични	број	21186554		као	купцу.
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Члан	3.
Град	Пожаревац	отуђује	из	 јавне	 својине	Града	

Пожаревца,	 у	 корист	 	 PRIVREDNOG	 DRUŠTVA	
TIP-TOP	 PERIONICA	 DOO	 POŽAREVAC,	 ПИБ:	
109459147,	 матични	 број	 21186554	 	 	 	 као	 Kупцу,	
катастарску	парцелу	бр.	 6780/52	површине	15	 ари	
и	 75	 м2,	 К.О.	 Požarevac	 по	 спроведеном	 поступку	
јавног	надметања	дана	12.	марта	2021.	године.

Град	Пожаревац	 грађевинско	 земљиште	 на	 кат.	
парцели	бр.	6780/52	површине	15	ари	и	75	м2 отуђује,	
по	тржишној	вредности	за	износ	од	2.205.000,00	ди-
нара,	односно	18.754,80	еура	што	 је	излицитирана	
цена	изражена	у	еврима	на	дан	спроведене	лицита-
ције.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате.

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора	 који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	дипл.	инж.електр.,	градоначелник	Града	
Пожаревца	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	 основ	 за	 доношење	 ове	 одлуке	 налази	
се	у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	
1.	и	4.	Закона	о	 јавној	својини(„Службени	гласник	
РС“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	
108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	члана	1.	став	3.	чла-
на	19,	члана	20.	и	члана	21.	Уредбе	о	условима	при-
бављања	 и	 отуђења	 непокретности	 непосредном	
погодбом	 и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 своји-
ни,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	 искоришћа-
вања	других	имовинских	права,	као	и	поступцима	
јавног	надметања	и	прикупљања	писмених	понуда	
(„Службени	гласник	РС“,	бр	16/18),	члана	5.	става	4.	
Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	 аката	 за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	
непокретности	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 4/14),	
мишљења	М.	бр.	9/21	од	20.04.201.	године	Градског	
правобранилаштва	Града	Пожаревца,члана	39.	став	
1.	тачка	8)	и	40)		Статута	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-ис-
правка	и	10/19)

Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	
104/16-други	закон,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	
прописано	 је	 да	 о	 прибављању	 ствари	 и	 распола-
гању	 стварима	 у	 јавној	 својини	 јединици	 локалне	
самоуправе	одлучује	орган	одређен	статутом	једини	
локалне	самоуправе.	Ствари	у	 јавној	својини	могу	

се		прибавити	и	у	поступку		непосредне	погодбе	ако	
је	то	у	интересу	Републике	Србије	,	аутономне	по-
крајине	и	јединице	локалне	самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	РС“,	 бр	 16/18),	 прописано	 је	 да	 се	 о	 току	
поступка	 отуђења	 непокретности,	 комисија	 води	
записник	 и	 по	 окончаном	 поступку	 јавног	 надме-
тања,	односно	отварања	писмених	понуда,	утврђује	
предлог	да	се	непокретност	у	јавној	својини	отуђи	
понуђачу	 који	 је	 понудио	 највишу	 купопродајну	
цену.	Одлуку	 да	 се	 непокретност	 у	 јавној	 својини	
отуђи	понуђачу	који	 је	понудио	највишу	купопро-
дајну	цену,	након	спроведеног	поступка	јавног	над-
метања	или	прикупљања	писмених	понуда,	доноси	
надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јав-
ној	 својини	Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	члана	39.	став	1.	тачка	8)		и	40)	Стату-
та	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	По-
жаревца“,	бр.10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	пропи-
сано	је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	
јавној	својини	Града	Пожаревца	одлучује	Скупшти-
на	Града	Пожаревца	и	да	иста	доноси		општа	и	дру-
га	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	 непокрет-
ности	из	члана	2.	ове	одлуке	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца,	разлози	оправданости	и	целисходности	
су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца	у	2021.	години	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	)	којим	је	катастар-
ска	парцела	бр.	6780/52	К.О.	Пожаревац,	предвиђе-
на	за	отуђење	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
2021.	години.

Градско	веће	Града	Пожаревца	донело	 је	Одлу-
ку	о	покретању	поступка	за	отуђење	грађевинског	
земљишта	 на	 кат.	 парц.	 бр.	 6780/52	 К.О.	 Пожаре-
вац	 из	 јавне	 својине	Града	Пожаревца	 број	 09-06-
11/2021-13-1	 од	 01.	 фебруара	 2021.	 године.	 на	 ос-
нову	 које	 је	 објављен	 Јавни	 оглас	 за	 прикупљање	
пријава	 за	 учествовање	 у	 поступку	 јавног	 надме-
тања	 за	 отуђење	 грађевинског	 земљишта	 на	 ка-
тастарској	парцели	бр.	6780/52	К.О.	Пожаревац	из	
јавне	 својине	 Града	 Пожаревца,	 у	 дневном	 листу	
Политика	од	08.	фебруара	2021.	године.

Комисија	 за	 грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	Пожаревца	спровела	је	поступак	јавног	над-
метања	 о	 чему	 је	 сачињен	 записник	 број	 07-464-
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14/2020	од	20.	маја	2020.	године,	који	чини	саставни	
део	ове	одлуке.

Из	свега	наведеног,	предлажемо	наведени	пред-
лог	 одлуке	 о	 отуђењу	 грађевинског	 земљишта	 на	
катастарској	парцели	бр.	 6780/52	К.О.	Пожаревац,	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	поступку	јавног	
надметања,	 у	 корист	 	 PRIVREDNOG	 DRUŠTVA	
TIP-TOP	 PERIONICA	 DOO	 POŽAREVAC,	 ПИБ:	
109459147,	 матични	 број	 21186554	 	 и	 	 закључење	
уговора	који	је	саставни	део	исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-2

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

3
На	основу	чл.	27.	став	10,	28.	став	2.	и	29.	ст.	1.	

и	 4.	 Закона	 о	 јавној	 својини	 („Службени	 гласник	
РС“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16	 -	 др.	 закон,	
108/16,	 113/17,	 95/18	и	 153/20),	 чл.	 66.	 ст.	 2.	 и	 3.	
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	81/20-	одлука	УС),	члана	
5.	став	1.	Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	
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	09-06-51/2021-12	од	02.04.2021.	године,	Одлу-
ке	о	покретању	поступка	за	отуђење	земљишта	на	
катастарској	парцели	број	1348/3	К.О.	Пожаревац	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	поступку	не-
посредне	погодбе	по	тржишним	условима	број	09-
06-51/2021-12-1	 од	 02.04.2021.	 године,	 Записника	
о	 спроведеном	 поступку	 непосредне	 погодбе	 бр.	
09-06-51/2021-12-1а	 од	 06.04.2021.	 године,	Миш-
љења	М.	бр.	12/21	од	20.04.2021.	године	Градског	
правобранилаштва	Пожаревац		и		члана	39.	став	1.	
тач.	8)	и	40)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18-ис-
правка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од		20.	
маја	2021.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
о отуђењу земљишта на катастарској парцели 

број 1348/3  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	
1348/3	 површине	 7	m2	 	 уписане	 у	 лист	 непокрет-
ности	број	15697	у	К.О.	Пожаревац,	по	тржишним	
условима,	 у	 корист	Ђуричић	 (	Анета	 )	Богдана	из	
Смедерева,	у	поступку	непосредне	погодбе.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац	 је	 власник	 са	 правом	 јавне	

својине	у	уделу	од	1/1	на	кп.	бр.	1348/3	површине	7	
m2		уписане	у	лист	непокретности	број	15697	у	К.О.	
Пожаревац,	као	остало	вештачки	створено	неплод-
но	земљиште.

Члан	3.
Непокретности	из	члана	2.	ове	одлуке	отуђује	

се	из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	обзиром	да	
је	Планом	детаљне	регулације	Блок	Синђелићеве	
и	Југ	Богданове	улице“	у	Пожаревцу	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	2/13)	дeфинисана	
регулациона	линија	улица	преломним	тачкама	са	
координатама,	 које	 раздвајају	 јавне	 саобраћајне	
површине	 од	 површина	 остале	 намене.	 Напред	
наведеним	 планом	 предвиђена	 је	 исправка	 гра-
ница	кп.	бр.	1403/1	К.О.	Пожаревац	према	јавним	
површинама,	 на	 тај	 начин	што	 се	 истој	 припаја	
катастарска	парцела	број	1348/3	К.О.	Пожаревац.	
У	складу	са	напред	наведеним	условима	из	план-
ског	документа	израђен	је	урбанистички	пројекат,	
који	 је	 представљало	 основ	 за	 израду	 Пројекта	
парцелације	 и	 препарцелације	 који	 је	 потврђен	
од	 стране	Одељења	 за	 урбанизам	 и	 грађевинске	
послове	Градске	управе	Града	Пожаревца	бр.	04-
351-113/2015	од	16.04.2015.	године.

       Члан	4.
По	 спроведеном	 поступку	 непосредне	 погодбе	

одржаног	 06.04.2021.	 године,	 постигнута	 је	 купо-
продајна	цена	кп.	бр.	1348/3	за	површину	од	7	m2	у	
укупном	износу	од	123.640,00	динара.

Непокретност	 из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	 отуђује	
се	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	тако	што	ће	
Ђуричић	Богдан	из	Смедерева,	Граду	Пожаревцу	
уплатити	 укупну	 цени	 од	 123.640,00	 динара,	 за	
прибављање	7	m2	за		непокретност	из	члана	2.	ове	
одлуке,	односно	по	процењеној	тржишној	вредно-
сти	од	17.640,00		динара	по	1	m2,	по	процени	Ми-
нистарства	финансија		Пореске	управе	Одсекa	за	
контролу	издвојених	активности	Пожаревац,	дате	
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у	извештају	 број	 080-464-08-00140/2020-0000	 од	
21.10.2020.	године.	

Члан	5.
На	 основу	 ове	 одлуке	 закључиће	 се	 уговор	 о	

отуђењу-продаји	земљишта	на	катастарској	парце-
ли	број	1348/3	у	К.О.	Пожаревац,	у	поступку	непо-
средне	погодбе	по	тржишним	условима	између	Гра-
да	Пожаревца	и	Ђуричић		Богдана	из	Смедерева,	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	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	 основ	 за	 доношење	 ове	 одлуке	 нала-
зи	 се	 у	 одредбама	 члана	 27.	 става	 10.,	 члана	 28.	
става	 2.	 и	 члана	 29.	 става	 1.	 и	 4.	 	 Закона	 о	 јав-
ној	 својини	 („Службени	 гласник	 РС“,	 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	плани-
рању	 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-	 одлу-
ка	 УС,	 132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19,	 37/19-други	
закон,	 9/20	и	 81/20-пдлука	УС),	 члана	 5.	 става	 1.	
Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	аката	за	одлучивање	о	прибављању	и	отуђењу	
непокретности	у	 јавној	својини	Града	Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	
Закључка	 Градског	 већа	 Града	 Пожаревца	 број	
09-06-51/2021-12	од	02.04.2021.	 године,	Одлуке	о	
покретању	поступка	за	отуђење	земљишта	на	ка-
тастарској	парцели	број	1348/3	К.О.	Пожаревац	из	
јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	поступку	непо-
средне	 погодбе	 по	 тржишним	 условима	 број	 09-
06-51/2021-12-1	 од	 02.04.2021.	 године,	 Записника	
о	 спроведеном	 поступку	 непосредне	 погодбе	 бр.	
09-06-51/2021-12-1а	 од	 06.04.2021.	 године,	Миш-
љења	М.	бр.	12/21	од	20.04.2021.	године	Градског	
правобранилаштва	Пожаревац	и		члана	39.	став	1.	
тачка	8)	и	40)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18-ис-
правка	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	Републике	Србије“,	
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-др.	
закон	 и	 9/20	 ),	 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	 пре-
парцелације	формира	 се	 посебна	 катастарска	 пар-
цела	 која	 се	 може	 отуђити	 у	 складу	 са	 одредбама	
посебног	закона.

Чланом	100.	ставом	1.	тачком	2)	истог	предвиђе-
но	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	су-
седних	катастарских	парцела	 	власник	катастарске	
парцеле	решава	имовинско	правне	односе	пре	изра-
де	елабората	геодетских	радова.

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

Граду	Пожаревцу	је	од	стране	Ђуричић	Богдана	
из	Смедерева,	поднет	захтев	број	07-463-50/2019	од	
04.	марта	 2019.	 године,	 за	 куповину	 земљишта	на	
катастарској	 парцели	 број	 1348/3	 површине	 7	 m²,	
уписане	у	лист	непокретности	број	15697	К.О.	По-
жаревац,	у	јавној	својини	Града	Пожаревца	са	цели-
ном,	у	поступку	непосредне	погодбе	по	тржишним	
условима.	

У	захтеву	странка	наводи	да	је	на	основу	Инфор-
мације	о	локацији	бр.	04-350-745/2020	од	23.	новем-
бра	2020.	године	Одељења	за	урбанизам	и	грађевин-
ске	послове	и	спроведеног	пројекта	препарцелације	
потврђеног	 од	 стране	 Одељења	 за	 урбанизам	 и	
грађевинске	послове	Потврдом	бр.	04-351-113/2015	
од	16.	априла	2015.	године,	а	на	основу	Плана	де-
таљне	регулације	„Блок	Синђелићеве	и	Југ	Богдано-
ве	улице“	у	Пожаревцу	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	2/13)	предвиђено	припајање	кп.	бр.	
1348/3	парцели	1403/1,	а	кроз	пројекат	препарцела-
ције	 у	циљу	исправке	 границе	кп.	 бр.	 1403/1	К.О.	
Пожаревац.

У	поступку	је	утврђено	да	је	на	основу	члана	65.	
Закона	о	планирању	и	изградњи	(„Службени	глас-
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ник	 РС“,	 бр.	 72/2009,	 81/2009-исправка,	 24/2011,	
121/2012,	 42/2013-УС,	 50/2013-УС,	 98/2013-УС,	
132/2014	 и	 145/2014),	 а	 сагласно	 Плану	 детаљне	
регулације	 „Блок	 Синђелићеве	 и	 Југ	 Богданове	
улице“	 у	 Пожаревцу	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“,	бр.	2/13),	Ђуричић	Богдан	из	Смеде-
рева,	 израдио	 пројекат	 препарцелације	 катастар-
ских	 парцела	 бр.	 1403/1,	 1347	 и	 1348/1	 све	 К.О.	
Пожаревац,	 у	Пожаревцу	 у	 улици	Лоле	Рибара	 и	
Топличиној,	а	ради	формирања	катастарских	пар-
цела	 подносиоца	 захтева.	 Планом	 детаљне	 регу-
лације	Блок	Синђелићеве	и	 Југ	Богданове	улице“	
у	Пожаревцу	 („Службени	 гласник	Града	Пожаре-
вца“,	бр.	2/13)	дeфинисане	су	регулационе	линије	
улица	 преломним	 тачкама	 са	 координатама,	 које	
раздвајају	јавне	саобраћајне	површине	од	површи-
на	остале	намене.	Напред	наведеним	планом	пред-
виђена	је	исправка	граница	кп.	бр.	1403/1	К.О.	По-
жаревац	 према	 јавним	 површинама,	 на	 тај	 начин	
што	се	истој	припаја	део	кп.	бр.	1348/1	К.О.	Пожа-
ревац	која	представља	земљиште	у	јавној	својини	
Града	Пожаревца.	У	 складу	 са	напред	наведеним	
условима	из	планског	документа,	израђен	је	урба-
нистички	 пројекат,	 што	 је	 заједно	 представљало	
основ	за	израду	Пројекта	парцелације	и	препарце-
лације	кп.	бр.	1403/1,	1347	и	1348/1	К.О.	Пожаре-
вац,	који	је	потврђен	од	стране	Одељења	за	урба-
низам	и	грађевинске	послове	Градске	управе	Града	
Пожаревца	бр.	04-351-113/2015	од	16.04.2015.	го-
дине.	 Потврђеним	 планом	 предвиђено	 је	 његово	
спровођење	у	две	фазе.	У	првој	фази	парцелације	
кп.	бр.	1403/1,	1347	и	1348/1	све	К.О.	Пожаревац	
извршено	је	цепање	постојећих	катастарских	пар-
цела	 у	 циљу	 усклађивања	 са	 планском	 наменом,	
док	се	у	другој	фази,	 а	након	спровођења	проме-
на	прве	фазе	кроз	надлежни	РГЗ	СКН	Пожаревац	
спроводи	поступак	препарцелације,	у	овом	случају	
припајањем	новоформиране	кп.	бр.	1348/3	парцели	
1403/1,	све	К.О.	Пожаревац.	Како	је	за	спровођење	
друге	фазе	поступка	било	неопходно	претходно	ре-
шити	имовинско-правне	односе	на	кп.	 бр.	 1348/3	
К.О.	Пожаревац,	која	је	у	јавној	својини	Града	По-
жаревца	и	то	продајом	наведене	парцеле	у	поступ-
ку	непосредне	погодбе,	Градско	веће	Града	Пожа-
ревца	 је	 донело	 Закључак	 број	 09-06-51/2021-12	
од	02.	априла	2021.	године	у	којем	 је	прихватило		
захтев	 Ђуричић	 Богдана	 из	 Смедерева,	 број	 07-
463-50/2019	од	04.	марта	2019.	године,	за	купови-
ну	земљишта	на	катастарској	парцели	број	1348/3	
површине	 7	 m²,	 уписане	 у	 лист	 непокретности	
број	15697	К.О.	Пожаревац,	у	јавној	својини	Гра-
да	Пожаревца	са	целином,	у	поступку	непосредне	
погодбе,	по	тржишним	условим	и	донело	Одлуку	
о	покретању	поступка	за	отуђење	земљишта	на	ка-
тастарској	парцели	број	1348/3	К.О.	Пожаревац	из	
јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	поступку	непо-
средне	погодбе	по	тржишним	условима	бр.	09-06-
51/2021-12-1	од	02.	априла	2021.	године.

Поступак	непосредне	погодбе	одржан	је	12.	ап-
рила	2021.	године,	на	којем	је	постигнута	купопро-
дајна	цена	кп.	бр.	1348/3	за	површину	од	7	m2	у	уку-
пном	износу	од	123.640,00	динара.

Наведена	парцела	отуђује	се	из	јавне	својине	Гра-
да	Пожаревца	тако	што	ће	Ђуричић		Богдан	из	Сме-
дерева,	Граду	Пожаревцу	уплатити	за	прибављање	
7	m2	укупну	цени	од	123.640,00	динара,	односно	по	
процењеној	тржишној	вредности	од	

17.640,00	 	динара	по	1	m2,	по	процени	Минис-
тарства	финансија	Пореске	управе	Одсекa	за	кон-
тролу	 издвојених	 активности	 Пожаревац,	 дате	 у	
извештају	 број	 080-464-08-00140/2020-0000	 од	
21.10.2020.	године.	

На	основу	наведеног,	утврђено	је	да	су	испуњени	
услови	из	члана	27.	става	10.,	члана	28.	става	2.	и	чла-
на	29.	става	1.	и	4.		Закона	о	јавној	својини	(„Служ-
бени	 гласник	 РС“,	 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	(„Службе-
ни	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	81/20-пдлука	УС)	и	члана	
5.	става	1.	Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	
за	припрему	аката	за	одлучивање	о	прибављању	и	
отуђењу	непокретности	у	јавној	својини	Града	По-
жаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	
бр.	4/14).

Из	свега	наведеног,	закључује	се	да	је	покренут	
поступак	за	отуђење	земљишта	на	катастарској	пар-
цели	број	1348/3	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	ус-
ловима,	као	и	да	је	Градско	правобранилаштво	По-
жаревац	дало	позитивно	мишљење	на	текст	уговора	
о	отуђењу	у	изјашњењу	М.	бр.	12/21		од	20.04.2021.	
године.		

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

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.



Страна	12	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.

4
На	основу	чл.	27.	став	10.,	29.	став	1.	и	4.	Зако-

на	о	јавној	својини	(„Службени	гласник	Републике	
Србије“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-други	 за-
кон,	108/16,	113/17	и	95/18,	153/20),	чл.	1.	став	3,	19,	
20.	и	21.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	
непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	 давања	 у	
закуп	ствари	у	јавној	својини,	односно	прибављања	
и	 уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	
права,	 као	и	поступцима	 јавног	надметања	и	при-
купљања	 писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	
Републике	 Србије“,	 бр.	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	
Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	 аката	 за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	
непокретности	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14	 ),	
Програма	отуђења	грађевинског	земљишта	из	јавне	
својине	Града	Пожаревца	у	2021	години.	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	Одлуке	о	
покретању	 поступка	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	Записника	са	седнице	Ко-
мисије	за	грађевинско	земљиште	Скупштине	Града	
Пожаревца	о	 спроведеном	поступку	 јавног	надме-
тања	од	5.	маја	2021.	године	број	07-464-24/2021-1,	
мишљења	М.	бр.	14/21	Градског	правобранилаштва	
Града	Пожаревца	од	13.	маја	2021.	године		и	члана	
39.	став	1.	тач.	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	20.	
маја	2021.	године,	донела	је			

О Д Л У К У
  о отуђењу грађевинског земљишта на 
катастарској парцели бр. 6780/42 К.О. 

Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца 
у поступку јавног надметања, по тржишним 

условима    

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	на	катастарској	парцели	бр.	6780/42	К.О.	
Пожаревац,	из	јавне	својине	Града	Пожаревца		све	
уписано	у	лист	непокретности	број	5450	К.О.	Пожа-
ревац	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	,	у	поступ-
ку	јавног	надметања,	по	тржишним	условима.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац,	 по	 спроведеном	 поступ-

ку	 јавног	 надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	
катастарскј	 парцели	 бр.	 6780/42	 	 површине	 19	
ари	 и	 33	 м2,	 К.О.	 Пожаревац,	 уписано	 као	 јав-
на	 својина	 Града	 Пожаревца	 без	 терета	 са	 цели-
ном,	 отуђује	 по	 тржишним	 условима	 у	 корист	

SAMOSTALNE	 TRGOVINSKE	 RADNJE	 PALETA	
MILAN	MIJATOVIĆ	PR	POŽAREVAC,	Kosovska	40	
Požarevac,	ПИБ:	102583188,	матични	број	55663564		
као	купцу.

Члан	3.
Град	Пожаревац	отуђује	из	 јавне	 својине	Града	

Пожаревца,	у	корист		SAMOSTALNE	TRGOVINSKE	
RADNJE	 PALETA	 MILAN	 MIJATOVIĆ	 PR	
POŽAREVAC,	 Kosovska	 40	 Požarevac,	 ПИБ:	
102583188,	матични	број	55663564	 	као	купцу,	ка-
тастарску	 парцелу	 бр.	 6780/42	 површине	 19	 ари	
и	 33	 м2,	 К.О.	 Požarevac	 по	 спроведеном	 поступку	
јавног	надметања	дана	5.	маја	2021.	године.

Град	Пожаревац	 грађевинско	 земљиште	 на	 кат.	
парцели	бр.	6780/42	површине	19	ари	и	33	м2 отуђује,	
по	тржишној	вредности	за	износ	од	2.802.850,00	ди-
нара,	односно	23.836,79	еура	што	 је	излицитирана	
цена	изражена	у	еврима	на	дан	спроведене	лицита-
ције.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате.

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора	 који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	 дипл.	 инж.електротехнике,	 градоначел-
ник	Града	Пожаревца,	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	1.	и	
4.	Закона	о	јавној	својини(„Службени	гласник	Репу-
блике	Србије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-дру-
ги	 закон,	 108/16,	 113/17,	 95/18	 и	 153/20),	 члана	 1.	
став	 3.	 члана	 19,	 члана	 20.	 и	 члана	 21.	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	својини,	односно	прибављања	и	уступања	ис-
коришћавања	других	имовинских	права,	 као	и	по-
ступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	писме-
них	понуда	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
бр	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	 Одлуке	 о	 утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	4/14),	мишљења	М.	бр.	9/21	од	
20.04.201.	године	Градског	правобранилаштва	Гра-
да	Пожаревца,члана	39.	став	1.	тачка	8)	и	40)		Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)

Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	
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(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	 108/16,	 113/17,	
95/18	и	153/20),	прописано	је	да	о	прибављању	ст-
вари	и	располагању	стварима	у	јавној	својини	једи-
ници	 локалне	 самоуправе	 одлучује	 орган	 одређен	
статутом	једини	локалне	самоуправе.	Ствари	у	јав-
ној	 својини	могу	се	 	прибавити	и	у	поступку	 	не-
посредне	 погодбе	 ако	 је	 то	 у	 интересу	 Републике	
Србије	 ,	 аутономне	 покрајине	 и	 јединице	 локалне	
самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	 Републике	 Србије“,	 бр	 16/18),	 прописано	
је	 да	 се	 о	 току	 поступка	 отуђења	 непокретности,	
комисија	 води	 записник	и	 по	 окончаном	поступку	
јавног	надметања,	односно	отварања	писмених	по-
нуда,	утврђује	предлог	да	се	непокретност	у	јавној	
својини	отуђи	понуђачу	који	је	понудио	највишу	ку-
попродајну	цену.	Одлуку	да	се	непокретност	у	јав-
ној	својини	отуђи	понуђачу	који	 је	понудио	најви-
шу	купопродајну	цену,	након	спроведеног	поступка	
јавног	надметања	или	прикупљања	писмених	пону-
да,	доноси	надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јав-
ној	 својини	Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	члана	39.	став	1.	тачка	8)		и	40)	Стату-
та	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	По-
жаревца“,	бр.10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	пропи-
сано	је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	
јавној	својини	Града	Пожаревца	одлучује	Скупшти-
на	Града	Пожаревца	и	да	иста	доноси		општа	и	дру-
га	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	 непокрет-
ности	из	члана	2.	ове	одлуке	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца,	разлози	оправданости	и	целисходности	
су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца	у	2021.	години	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	)	којим	је	катастар-
ска	парцела	бр.	6780/42	К.О.	Пожаревац,	предвиђе-
на	за	отуђење	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
2021.	години.

Градско	веће	Града	Пожаревца	донело	је	Одлуку	
о	покретању	поступка	јавног	надметања	за	отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	на	основу	које	је	објављен	

Јавни	оглас	за	прикупљање	пријава	за	учествовање	
у	поступку	јавног	надметања	за	отуђење	грађевин-
ског	 земљишта	 на	 	 наведеним	 катастарским	 пар-
целама	 међу	 којима	 је	 и	 катастарска	 парцела	 бр.	
6780/42	К.О.	Пожаревац	из	јавне	својине	Града	По-
жаревца,	 у	 дневном	 листу	 Политика	 од	 29.	 марта	
2021.	године.

Комисија	 за	 грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	Пожаревца	спровела	је	поступак	јавног	над-
метања	 о	 чему	 је	 сачињен	 записник	 број	 07-464-
24/2021-1	од	5.	маја	2021.	године,	који	чини	састав-
ни	део	ове	одлуке.

У	 поступку	 лицитације	 оснивач	 и	 представник	
подносиоца	пријаве	SAMOSTALNЕ	TRGOVINSKЕ	
RADNJЕ	 PALETA	 MILAN	 MIJATOVIĆ	 PR	
POŽAREVAC,	 Kosovska	 40	 Požarevac,	 као	 једи-
ни	подносилац	пријаве,	изјавио	 је	да	 	грађевинско	
земљиште	 	 на	 катастарској	 парцели	 6780/42	 К.О.	
Пожаревац	 прихвата	 да	 купи	 по	 почетној	 цени	 од	
2.802.850,00	динара,	те	је	Комисија	за	грађевинско	
земљиште	 Скупштине	 Града	 Пожаревца,	 која	 је	
спроводила	 поступак	 јавног	 надметања,	 констато-
вала	да	је	ова	предузетничка	радња	купац	наведене	
катастарске	парцеле.		

Из	свега	наведеног,	предлажемо	наведени	пред-
лог	 одлуке	 о	 отуђењу	 грађевинског	 земљишта	 на	
катастарској	парцели	бр.	 6780/42	К.О.	Пожаревац,	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	поступку	јавног	
надметања,	у	корист		SAMOSTALNЕ	TRGOVINSKЕ	
RADNJЕ	 PALETA	 MILAN	 MIJATOVIĆ	 PR	
POŽAREVAC,	Kosovska	40	Požarevac	и	закључење	
уговора	који	је	саставни	део	исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-4

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

5
На	основу	чл.	27.	став		10.,	29.	ст.	1.	и	4.	Закона	

о	јавној	својини	(„Службени	гласник	Републике	Ср-
бије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-други	закон,	
108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	чл.	1.	став	3,	19,	20.	
и	21.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	не-
покретности	непосредном	погодбом	и	давања	у	за-
куп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	прибављања	
и	 уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	
права,	 као	и	поступцима	 јавног	надметања	и	при-
купљања	 писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	
Републике	 Србије“,	 бр.	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	



Страна	14	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.

Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	 аката	 за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	
непокретности	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14	 ),	
Програма	отуђења	грађевинског	земљишта	из	јавне	
својине	Града	Пожаревца	у	2021	години.	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	Одлуке	о	
покретању	 поступка	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	 24.	 марта	 2021.	 године,	 Записника	 о	 спроведе-
ном	поступку	јавног	надметања	од	5.	маја	2021.	го-
дине	број	07-464-24/2021-1,	мишљења	М.	бр.	16/21	
Градског	 правобранилаштва	 Града	 Пожаревца	 од	
13.5.2021.	године	 	и	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	40)		
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је							

О Д Л У К У
о отуђењу грађевинског земљишта на 
катастарској парцели бр. 6780/32 К.О. 

Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца 
у поступку јавног надметања, по тржишним 

условима    

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	 на	 катастарској	 парцели	 бр.	 6780/32	
К.О.	Пожаревац,	из	 јавне	својине	Града	Пожаре-
вца	уписана	у	лист	непокретности	број	5450	К.О.	
Пожаревац	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	 ,	у	
поступку	 јавног	 надметања,	 по	 тржишним	 усло-
вима.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац,	 по	 спроведеном	 поступку	

јавног	 надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	 ка-
тастарској	 парцели	 бр.	 6780/32	 	 површине	 19	 ари	
и	63	м2	К.О.	Пожаревац,	уписана	као	јавна	својина	
Града	Пожаревца	без	терета	са	целином,	отуђује	по	
тржишним	условима	у	корист		привредног	друштва	
ANGERONA	DOO	POŽAREVAC,	ПИБ:	106795930,	
матични	број	20682523		као	купцу.

Члан	3.
Град	Пожаревац	 грађевинско	 земљиште	 на	 кат.	

парцели	бр.	6780/32	површине	19	ари	и	63	м2 отуђује,	
по	тржишној	вредности	за	износ	од	2.041.520,00	ди-
нара,	односно	17.362,07	еура	што	 је	излицитирана	
цена	изражена	у	еврима	на	дан	спроведене	лицита-
ције.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате.

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора	 који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	дипл.	инж.електр.,	градоначелник	Града	
Пожаревца	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	1.	и	
4.	Закона	о	јавној	својини(„Службени	гласник	Репу-
блике	Србије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-дру-
ги	 закон,	 108/16,	 113/17,	 95/18	 и	 153/20),	 члана	 1.	
став	 3.	 члана	 19,	 члана	 20.	 и	 члана	 21.	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	својини,	односно	прибављања	и	уступања	ис-
коришћавања	других	имовинских	права,	 као	и	по-
ступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	писме-
них	понуда	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
бр	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	 Одлуке	 о	 утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	4/14),	мишљења	М.	бр.	9/21	од	
20.04.201.	године	Градског	правобранилаштва	Гра-
да	Пожаревца,члана	39.	став	1.	тачка	8)	и	40)		Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)

Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	 108/16,	 113/17,	
95/18	и	153/20),	прописано	је	да	о	прибављању	ст-
вари	и	располагању	стварима	у	јавној	својини	једи-
ници	 локалне	 самоуправе	 одлучује	 орган	 одређен	
статутом	једини	локалне	самоуправе.	Ствари	у	јав-
ној	 својини	могу	се	 	прибавити	и	у	поступку	 	не-
посредне	 погодбе	 ако	 је	 то	 у	 интересу	 Републике	
Србије	 ,	 аутономне	 покрајине	 и	 јединице	 локалне	
самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	 Републике	 Србије“,	 бр	 16/18),	 прописано	
је	 да	 се	 о	 току	 поступка	 отуђења	 непокретности,	
комисија	 води	 записник	и	 по	 окончаном	поступку	
јавног	надметања,	односно	отварања	писмених	по-
нуда,	утврђује	предлог	да	се	непокретност	у	јавној	
својини	отуђи	понуђачу	који	је	понудио	највишу	ку-
попродајну	цену.	Одлуку	да	се	непокретност	у	јав-
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ној	својини	отуђи	понуђачу	који	 је	понудио	најви-
шу	купопродајну	цену,	након	спроведеног	поступка	
јавног	надметања	или	прикупљања	писмених	пону-
да,	доноси	надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јав-
ној	 својини	Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	члана	39.	став	1.	тачка	8)		и	40)	Стату-
та	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	По-
жаревца“,	бр.10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	пропи-
сано	је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	
јавној	својини	Града	Пожаревца	одлучује	Скупшти-
на	Града	Пожаревца	и	да	иста	доноси		општа	и	дру-
га	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	 непокрет-
ности	из	члана	2.	ове	одлуке	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца,	разлози	оправданости	и	целисходности	
су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца	у	2021.	години	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	)	којим	је	катастар-
ска	парцела	бр.	6780/32	К.О.	Пожаревац,	предвиђе-
на	за	отуђење	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
2021.	години.

Градско	веће	Града	Пожаревца	донело	је	Одлуку	
о	покретању	поступка	јавног	надметања	за	отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	на	основу	које	је	објављен	
Јавни	оглас	за	прикупљање	пријава	за	учествовање	
у	 поступку	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	 грађе-
винског	 земљишта	на	 катастарским	парцелама	бр.	
6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	6780/39	
и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца,	у	дневном	листу	Политика	од	29.	
марта	2021.	године.

Комисија	 за	 грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	Пожаревца	спровела	је	поступак	јавног	над-
метања	 о	 чему	 је	 сачињен	 записник	 број	 07-464-
24/2021-1	од	05.	маја	2021.	 године,	 који	чини	сас-
тавни	део	ове	одлуке.

Из	свега	наведеног,	предлажемо	наведени	пред-
лог	 одлуке	 о	 отуђењу	 грађевинског	 земљишта	 на	
катастарској	парцелаи	бр.	6780/32	К.О.	Пожаревац,	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	поступку	јавног	
надметања,	по	тржишним	условима,	у	корист		прив-
редног	 друштва	ANGERONA	 DOO	 POŽAREVAC,	
ПИБ:	106795930,	матични	број	20682523	и		закљу-
чење	уговора	који	је	саставни	део	исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	чл.	27.	став	10,	29.	ст.	1.	и	4.	Закона	

о	јавној	својини(„Службени	гласник	Републике	Ср-
бије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-други	закон,	
108/16,	113/17	и	95/18,	153/20),	чл.	1.	став	3,	19,	20.	
и	21.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	не-
покретности	непосредном	погодбом	и	давања	у	за-
куп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	прибављања	
и	 уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	
права,	 као	и	поступцима	 јавног	надметања	и	при-
купљања	 писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	
Републике	 Србије“,	 бр.	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	
Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	 аката	 за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	
непокретности	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	4/14	 ),	
Програма	отуђења	грађевинског	земљишта	из	јавне	
својине	Града	Пожаревца	у	2021	години.	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	),	Одлуке	о	
покретању	 поступка	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	Записника	о	спроведеном	
поступку	јавног	надметања	од	05.	маја	2021.	годи-
не	 број	 07-464-24/2021-1,	 мишљења	 М.	 бр.	 18/21	
Градског	 правобранилаштва	 Града	 Пожаревца	 од	
13.5.2021.	године	 	и	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	40)		
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је							

О Д Л У К У
  о отуђењу грађевинског земљишта на 
катастарској парцели бр. 6780/33 К.О. 

Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца 
у поступку јавног надметања, по тржишним 

условима    

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	 на	 катастарскј	 парцелаи	 бр.	 6780/33	
К.О.	Пожаревац,	из	 јавне	својине	Града	Пожаре-
вца	уписана	у	лист	непокретности	број	5450	К.О.	
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Пожаревац	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	 ,	у	
поступку	 јавног	 надметања,	 по	 тржишним	 усло-
вима.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац,	 по	 спроведеном	 поступку	

јавног	 надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	 ка-
тастарској	 парцели	 бр.	 6780/33	 	 површине	 20	 ари	
и	 01	м2	 К.О.	Пожаревац,	 уписана	 као	 јавна	 своји-
на	Града	Пожаревца	без	терета	са	целином,	отуђује	
по	тржишним	условима	у	корист		Ivana	Marjanović	
Virijević	 PR	 Ugostiteljska	 radnja	 GREEN	 SKI	 BAR	
Raška,	ПИБ:	111786232,	матични	број	65662892		као	
купцу.

Члан	3.
Град	Пожаревац	 грађевинско	 земљиште	 на	 кат.	

парцели	бр.	6780/33	површине	20	ари	и	01	м2 отуђује,	
по	тржишној	вредности	за	износ	од	2.901.450,00	ди-
нара,	односно	24.675,34	еура	што	 је	излицитирана	
цена	изражена	у	еврима	на	дан	спроведене	лицита-
ције.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате.

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора	 који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	дипл.	инж.електр.,	градоначелник	Града	
Пожаревца	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	1.	и	
4.	Закона	о	јавној	својини(„Службени	гласник	Репу-
блике	Србије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-дру-
ги	 закон,	 108/16,	 113/17,	 95/18	 и	 153/20),	 члана	 1.	
став	 3.	 члана	 19,	 члана	 20.	 и	 члана	 21.	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	својини,	односно	прибављања	и	уступања	ис-
коришћавања	других	имовинских	права,	 као	и	по-
ступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	писме-
них	понуда	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
бр	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	 Одлуке	 о	 утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	4/14),	мишљења	М.	бр.	9/21	од	
20.04.201.	године	Градског	правобранилаштва	Гра-
да	Пожаревца,члана	39.	став	1.	тачка	8)	и	40)		Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	

Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)
Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	

(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	 108/16,	 113/17,	
95/18	и	153/20),	прописано	је	да	о	прибављању	ст-
вари	и	располагању	стварима	у	јавној	својини	једи-
ници	 локалне	 самоуправе	 одлучује	 орган	 одређен	
статутом	једини	локалне	самоуправе.	Ствари	у	јав-
ној	 својини	могу	се	 	прибавити	и	у	поступку	 	не-
посредне	 погодбе	 ако	 је	 то	 у	 интересу	 Републике	
Србије	 ,	 аутономне	 покрајине	 и	 јединице	 локалне	
самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	 Републике	 Србије“,	 бр	 16/18),	 прописано	
је	 да	 се	 о	 току	 поступка	 отуђења	 непокретности,	
комисија	 води	 записник	и	 по	 окончаном	поступку	
јавног	надметања,	односно	отварања	писмених	по-
нуда,	утврђује	предлог	да	се	непокретност	у	јавној	
својини	отуђи	понуђачу	који	је	понудио	највишу	ку-
попродајну	цену.	Одлуку	да	се	непокретност	у	јав-
ној	својини	отуђи	понуђачу	који	 је	понудио	најви-
шу	купопродајну	цену,	након	спроведеног	поступка	
јавног	надметања	или	прикупљања	писмених	пону-
да,	доноси	надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јав-
ној	 својини	Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	члана	39.	став	1.	тачка	8)		и	40)	Стату-
та	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	По-
жаревца“,	бр.10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	пропи-
сано	је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	
јавној	својини	Града	Пожаревца	одлучује	Скупшти-
на	Града	Пожаревца	и	да	иста	доноси		општа	и	дру-
га	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	 непокрет-
ности	из	члана	2.	ове	одлуке	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца,	разлози	оправданости	и	целисходности	
су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца	у	2021.	години	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	)	којим	је	катастар-
ска	парцела	бр.	6780/33	К.О.	Пожаревац,	предвиђе-
на	за	отуђење	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
2021.	години.

Градско	веће	Града	Пожаревца	донело	је	Одлуку	
о	покретању	поступка	јавног	надметања	за	отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
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својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	на	основу	које	је	објављен	
Јавни	оглас	за	прикупљање	пријава	за	учествовање	
у	 поступку	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	 грађе-
винског	 земљишта	на	 катастарским	парцелама	бр.	
6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	6780/39	
и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца,	у	дневном	листу	Политика	од	29.	
марта	2021.	године.

Комисија	 за	 грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	Пожаревца	спровела	је	поступак	јавног	над-
метања	 о	 чему	 је	 сачињен	 записник	 број	 07-464-
24/2021-1	од	05.	маја	2021.	 године,	 који	чини	сас-
тавни	део	ове	одлуке.

Из	свега	наведеног,	предлажемо	наведени	пред-
лог	 одлуке	 о	 отуђењу	 грађевинског	 земљишта	 на	
катастарској	парцелаи	бр.	6780/33	К.О.	Пожаревац,	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	поступку	јавног	
надметања,	по	тржишним	условима,	у	корист	Ivana	
Marjanović	Virijević	PR	Ugostiteljska	radnja	GREEN	
SKI	 BAR	 Raška,	 ПИБ:	 111786232,	 матични	 број	
65662892	 	 и	 	 закључење	 уговора	 који	 је	 саставни	
део	исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-6

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	чл.	27.	став		10,	29.	ст.	1.	и	4.	Закона	о	

јавној	 својини	 („Службени	 гласник	Републике	Ср-
бије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-други	закон,	
108/16,	113/17	и	95/18,	153/20),	члана	1.	став	3,	19,	
20.	и	21.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	
непокретности	 непосредном	погодбом	и	 давања	 у	
закуп	ствари	у	јавној	својини,	односно	прибављања	
и	 уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	
права,	 као	 и	 поступцима	 јавног	 надметања	 и	
прикупљања	писмених	понуда	(„Службени	гласник	
Републике	 Србије“,	 бр.	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	
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), 
Програма	отуђења	грађевинског	земљишта	из	јавне	
својине	Града	Пожаревца	у	2021	години.	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	),	Одлуке	о	
покретању	 поступка	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	
грађевинског	земљишта	на	катастарским	парцелама	

бр.	 6780/32,	 6780/33,	 6780/26,	 6780/30,	 6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	Записника	о	спроведеном	
поступку	јавног	надметања	од	05.	маја	2021.	годи-
не	 број	 07-464-24/2021-1,	 мишљења	 М.	 бр.	 15/21 
Градског	 правобранилаштва	 Града	 Пожаревца	 од	
13.5.2021.	године  и	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	40)		
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је							

О Д Л У К У
  о отуђењу грађевинског земљишта на 

катастарским парцелама бр. 6780/26, 6780/30 и 
6780/31 све у  К.О. Пожаревац, из јавне својине 

Града Пожаревца у поступку јавног надметања, 
по тржишним условима    

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	на	катастарским парцелама	бр.	6780/26,	
6780/30	 и	 6780/31	 све	 у	К.О.	Пожаревац,	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 	 све	 уписано	 у	 лист	
непокретности	број	5450	К.О.	Пожаревац	из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 ,	 у	 поступку	 јавног	
надметања,	по	тржишним	условима.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац,	 по	 спроведеном	 поступку 

јавног	 надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	
катастарским	парцелама	бр.	6780/26		површине	22 
ара	и	05	м2,	6780/30	површине	20	ари	и	6780/31	повр-
шине	20	ари	и	73	м2	све	у	К.О.	Пожаревац,	уписане 
као	 јавна	 својина	 Града	 Пожаревца	 без	 терета	 са	
целином,	отуђују	по	тржишним	условима	у	корист	
SAMOSTALNE	 RADNJE	MILAMI	 BOJAN	MIŠIĆ	
PREDUZETNIK	 POŽAREVAC,	 ПИБ:	 100436312,	
матични	број	56187839		као	купцу.

Члан	3.
Град	 Пожаревац	 отуђује	 из	 јавне	 својине	

Града	 Пожаревца,	 у	 корист	 	 SAMOSTALNE	
RADNJE	MILAMI	BOJAN	MIŠIĆ	PREDUZETNIK	
POŽAREVAC,	 ПИБ:	 100436312,	 матични	 број	
56187839	 као	 Kупцу,	 катастарске	 парцеле	 бр.	
6780/26		површине	22	ара	и	05	м2,	6780/30	површи-
не	20	 ари	и	 6780/31	површине	20	 ари	и	 73	м2	 све	
у	К.О.	Пожаревац	по	спроведеном	поступку	јавног	
надметања	дана	05.	маја	2021.	године.

Град	Пожаревац	грађевинско	земљиште	из	става	
1.	овог	члана	отуђује,	по	тржишној	вредности	и	то:

-	 кат.	парцелу	бр.	6780/26	површине	22	ара	и	
05	м2 отуђује,	по	 тржишној	вредности	 за	износ	од	
3.197.250,00	 динара,	 односно	 27.190,96	 еура	 што	
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је	 излицитирана	 цена	 изражена	 у	 еврима	 на	 дан	
спроведене	лицитације,

-	 кат.	 парцелу	 бр.	 6780/30	 површине	 20	
ари	 отуђује,	 по	 тржишној	 вредности	 за	 износ	 од	
2.900.000,00	динара	односно	24.663,00	еура	што	је	
излицитирана	цена	изражена	у	еврима	на	дан	спро-
ведене	лицитације	и

-	 кат.	 парцелу	 бр.	 6780/31	 површине	 20	 ари	
и	 73	 м2	 отуђује	 по	 тржишној	 вредности	 за	 износ	
од	3.005.850,00	динара	односно	25.563,2	еура	што	
је	 излицитирана	 цена	 изражена	 у	 еврима	 на	 дан	
спроведене	лицитације.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате. 

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	дипл.	инж.електр.,	градоначелник	Града	
Пожаревца	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	1.	и	
4.	Закона	о	јавној	својини(„Службени	гласник	Репу-
блике	Србије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-други	
закон,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	члана	1.	став	
3. члана	19,	члана	20.	и	члана	21.	Уредбе	о	условима	
прибављања	и	отуђења	непокретности	непосредном	
погодбом	и	давања	у	закуп	ствари	у	јавној	својини,	
односно	 прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	
других	 имовинских	 права,	 као	 и	 поступцима	
јавног	надметања	и	прикупљања	писмених	понуда	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр	16/18),	
члана	 5.	 става	 4.	 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),	мишљења	М.	бр.	9/21	
од	 20.04.201.	 године	 Градског	 правобранилаштва	
Града	 Пожаревца,члана	 39.	 став	 1.	 тачка	 8)	 и	 40)		
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)

Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	 бр.	 72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	 108/16,	 113/17,	
95/18	и	153/20),	прописано	је	да	о	прибављању	ства-
ри	и	располагању	стварима	у	јавној	својини	јединици	
локалне	самоуправе	одлучује	орган	одређен	статутом	
једини	локалне	самоуправе.	Ствари	у	јавној	својини	

могу	се		прибавити	и	у	поступку		непосредне	погодбе	
ако	 је	 то	 у	 интересу	Републике	Србије	 ,	 аутономне	
покрајине	и	јединице	локалне	самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	Републике	Србије“,	бр	16/18),	прописано	је	
да	се	о	току	поступка	отуђења	непокретности,	коми-
сија	води	записник	и	по	окончаном	поступку	јавног	
надметања,	 односно	 отварања	 писмених	 понуда,	
утврђује	предлог	да	се	непокретност	у	јавној	своји-
ни	 отуђи	понуђачу	 који	 је	 понудио	највишу	купо-
продајну	цену.	Одлуку	да	се	непокретност	у	јавној	
својини	 отуђи	 понуђачу	 који	 је	 понудио	 највишу	
купопродајну	 цену,	 након	 спроведеног	 поступка	
јавног	 надметања	 или	 прикупљања	 писмених	
понуда,	доноси	надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	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),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	 члана	 39.	 став	 1.	 тачка	 8)	 	 и	 40)	
Статута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.10/18,	 12/18-исправка	 и	
10/19),	прописано	је	да	о	прибављању	и	располагању	
стварима	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
одлучује	 Скупштина	 Града	 Пожаревца	 и	 да	 иста	
доноси		општа	и	друга	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	
непокретности	 из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	 из	 јавне	
својине	Града	Пожаревца,	разлози	оправданости	и	
целисходности	су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	 Пожаревца	 у	 2021.	 години	 („Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 33/20	 )	 којим	 су	
катастарске	парцеле	бр.	6780/26,	6780/30	и	6780/31	
све	 у	 К.О.	 Пожаревац,	 предвиђене	 за	 отуђење	 из	
јавне	својине	Града	Пожаревца	у	2021.	години.

Градско	 веће	 Града	 Пожаревца	 донело	 је	
Одлуку	о	покретању	поступка	јавног	надметања	за	
отуђење	 грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	
парцелама	 бр.	 6780/32,	 6780/33,	 6780/26,	 6780/30,	
6780/31,	 6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	
из	 јавне	 својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-
48/2021-10-1	од	24.	марта	2021.	године,	на	основу	
које	је	објављен	Јавни	оглас	за	прикупљање	пријава	
за	 учествовање	 у	 поступку	 јавног	 надметања	 за	
отуђење	 грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	
парцелама	 бр.	 6780/32,	 6780/33,	 6780/26,	 6780/30,	
6780/31,	 6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца,	у	дневном	листу	
Политика	од	29.	марта	2021.	године.
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Комисија	за	грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	 Пожаревца	 спровела	 је	 поступак	 јавног	
надметања	о	чему	је	сачињен	записник	број	07-464-
24/2021-1	од	05.	маја	2021.	 године,	 који	чини	сас-
тавни	део	ове	одлуке.

Из	 свега	 наведеног,	 предлажемо	 наведени	
предлог	одлуке	о	отуђењу	грађевинског	земљишта	
на	 катастарским	 парцелама	 бр.	 6780/26,	 6780/30	
и	6780/31	све	у	 	К.О.	Пожаревац,	из	 јавне	својине	
Града	 Пожаревца	 у	 поступку	 јавног	 надметања,	
по	тржишним	условима,	у	корист	 	SAMOSTALNE	
RADNJE	MILAMI	BOJAN	MIŠIĆ	PREDUZETNIK	
POŽAREVAC,	 ПИБ:	 100436312,	 матични број 
56187839	и		закључење	уговора који	је	саставни	део	
исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-7

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	чл.	27.	став		10	и	29.	ст.	1.	и	4.	Зако-

на	о	јавној	својини	(„Службени	гласник	Републике	
Србије“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-други	 за-
кон,	108/16,	113/17	и	95/18,	153/20),	чл.	1.	став	3,	19,	
20.	и	21.	Уредбе	о	условима	прибављања	и	отуђења	
непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	 давања	 у	
закуп	ствари	у	јавној	својини,	односно	прибављања	
и	 уступања	 искоришћавања	 других	 имовинских	
права,	 као	и	поступцима	 јавног	надметања	и	при-
купљања	 писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	
Републике	 Србије“,	 бр.	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	
Одлуке	о	утврђивању	органа	надлежног	за	припре-
му	 аката	 за	 одлучивање	 о	 прибављању	 и	 отуђењу	
непокретности	 у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 4/14),	
Програма	отуђења	грађевинског	земљишта	из	јавне	
својине	Града	Пожаревца	у	2021	години.	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	),	Одлуке	о	
покретању	 поступка	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	Записника	о	спроведеном	
поступку	јавног	надметања	од	05.	маја	2021.	годи-
не	 број	 07-464-24/2021-1,	 мишљења	 М.	 бр.	 17/21	
Градског	 правобранилаштва	 Града	 Пожаревца	 од	
13.5.2021.	године	 	и	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	40)		

Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је							

О Д Л У К У
  о отуђењу грађевинског земљишта на 
катастарској парцели бр. 6780/39 К.О. 

Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца 
у поступку јавног надметања, по тржишним 

условима

Члан	1.
Предмет	 	 ове	 одлуке	 је	 отуђење	 грађевинског	

земљишта	на	катастарској	парцели	бр.	6780/39	К.О.	
Пожаревац,	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	уписа-
на	у	лист	непокретности	број	5450	К.О.	Пожаревац	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	,	у	поступку	јавног	
надметања,	по	тржишним	условима.	

Члан	2.
Град	 Пожаревац,	 по	 спроведеном	 поступку	

јавног	 надметања,	 грађевинско	 земљиште	 на	 ка-
тастарској	 парцели	 бр.	 6780/39	 	 површине	 22	 ара	
и	57	м2	К.О.	Пожаревац,	уписана	као	јавна	својина	
Града	Пожаревца	без	терета	са	целином,	отуђује	по	
тржишним	условима	у	корист		привредног	друштва	
Scalamedia	doo	Požarevac,	ПИБ:	108252855,	матич-
ни	број	20961988		као	купцу.

Члан	3.
Град	Пожаревац	 грађевинско	 земљиште	 на	 кат.	

парцели	бр.	6780/39	површине	22	ара	и	57	м2 отуђује,	
по	тржишној	вредности	за	износ	од	2.347.280,00	ди-
нара,	односно	19.962,41	еура	што	 је	излицитирана	
цена	изражена	у	еврима	на	дан	спроведене	лицита-
ције.

Исплата	купопродајне	цене	ће	бити	извршена	у	
динарској	противвредности	по	средњем	званичном	
курсу	Народне	банке	Србије	на	дан	уплате. 

Члан	4.
Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 уговора	 који	 чини	

саставни	 део	 ове	 одлуке	 и	 овлашћује	 се	 Саша	
Павловић,	дипл.	инж.електр.,	градоначелник	Града	
Пожаревца	да	исти	потпише.

Члан	5.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке	налази	се	
у	одредбама	члана		27.	став		10.,	члана	29.	став	1.	и	
4.	Закона	о	јавној	својини(„Службени	гласник	Репу-
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блике	Србије“,	бр.	72/11,	88/13,	105/14,	104/16-дру-
ги	 закон,	 108/16,	 113/17,	 95/18	 и	 153/20),	 члана	 1.	
став	 3.	 члана	 19,	 члана	 20.	 и	 члана	 21.	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	својини,	односно	прибављања	и	уступања	ис-
коришћавања	других	имовинских	права,	 као	и	по-
ступцима	 јавног	надметања	и	прикупљања	писме-
них	понуда	(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	
бр	 16/18),	 члана	 5.	 става	 4.	 Одлуке	 о	 утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	4/14),	мишљења	М.	бр.	9/21	од	
20.04.201.	године	Градског	правобранилаштва	Гра-
да	Пожаревца,члана	39.	став	1.	тачка	8)	и	40)		Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19)

Чланом	 27.	 став	 10.	 и	 чланом	 29.	 став	 1.	 и	 4	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/11,	
88/13,	 105/14,	 104/16-други	 закон,	 108/16,	 113/17,	
95/18	и	153/20),	прописано	је	да	о	прибављању	ст-
вари	и	располагању	стварима	у	јавној	својини	једи-
ници	 локалне	 самоуправе	 одлучује	 орган	 одређен	
статутом	једини	локалне	самоуправе.	Ствари	у	јав-
ној	 својини	могу	се	 	прибавити	и	у	поступку	 	не-
посредне	 погодбе	 ако	 је	 то	 у	 интересу	 Републике	
Србије	 ,	 аутономне	 покрајине	 и	 јединице	 локалне	
самоуправе.

У	 члану	 21.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	права,	као	и	поступцима	јавног	надме-
тања	и	прикупљања	писмених	понуда	 („Службени	
гласник	 Републике	 Србије“,	 бр	 16/18),	 прописано	
је	 да	 се	 о	 току	 поступка	 отуђења	 непокретности,	
комисија	 води	 записник	и	 по	 окончаном	поступку	
јавног	надметања,	односно	отварања	писмених	по-
нуда,	утврђује	предлог	да	се	непокретност	у	јавној	
својини	отуђи	понуђачу	који	је	понудио	највишу	ку-
попродајну	цену.	Одлуку	да	се	непокретност	у	јав-
ној	својини	отуђи	понуђачу	који	 је	понудио	најви-
шу	купопродајну	цену,	након	спроведеног	поступка	
јавног	надметања	или	прикупљања	писмених	пону-
да,	доноси	надлежни	орган.

На	основу	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јав-
ној	 својини	Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	4/14),	одлуку	о	отуђењу	не-
покретности	доноси	Скупштина	Града	Пожаревца.

Одредбама	члана	39.	став	1.	тачка	8)		и	40)	Статута	
Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	прописано	
је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	јавној	
својини	Града	Пожаревца	одлучује	Скупштина	Града	
Пожаревца	и	да	иста	доноси		општа	и	друга	акта.

Сходно	 овим	 одредбама,	 за	 отуђење	 непокрет-
ности	из	члана	2.	ове	одлуке	из	јавне	својине	Града	
Пожаревца,	разлози	оправданости	и	целисходности	
су	следећи:

Скупштина	Града	Пожаревца	донела	је	Програм	
отуђења	 грађевинског	 земљишта	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца	у	2021.	години	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20	)	којим	је	катастар-
ска	парцела	бр.	6780/39	К.О.	Пожаревац,	предвиђе-
на	за	отуђење	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
2021.	години.

Градско	веће	Града	Пожаревца	донело	је	Одлуку	
о	покретању	поступка	јавног	надметања	за	отуђење	
грађевинског	 земљишта	 на	 катастарским	 парцела-
ма	бр.	6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	
6780/39	 и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	
својине	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-48/2021-10-1	
од	24.	марта	2021.	године,	на	основу	које	је	објављен	
Јавни	оглас	за	прикупљање	пријава	за	учествовање	
у	 поступку	 јавног	 надметања	 за	 отуђење	 грађе-
винског	 земљишта	на	 катастарским	парцелама	бр.	
6780/32,	6780/33,	6780/26,	6780/30,	6780/31,	6780/39	
и	 6780/42	 све	 у	 К.О.	 Пожаревац	 из	 јавне	 својине	
Града	Пожаревца,	у	дневном	листу	Политика	од	29.	
марта	2021.	године.

Комисија	 за	 грађевинско	земљиште	Скупштине	
Града	Пожаревца	спровела	је	поступак	јавног	над-
метања	 о	 чему	 је	 сачињен	 записник	 број	 07-464-
24/2021-1	од	05.	маја	2021.	 године,	 који	чини	сас-
тавни	део	ове	одлуке.

Из	свега	наведеног,	предлажемо	наведени	пред-
лог	 одлуке	 о	 отуђењу	 грађевинског	 земљишта	 на	
катастарској	парцелаи	бр.	6780/39	К.О.	Пожаревац,	
из	јавне	својине	Града	Пожаревца	у	поступку	јавног	
надметања,	по	тржишним	условима,	у	корист		прив-
редног	 друштва	 Scalamedia	 doo	 Požarevac,	 ПИБ:	
108252855,	 матични	 број	 20961988	 и	 	 закључење	
уговора	који	је	саставни	део	исте.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-2-8

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

9
На	основу	чл.	27.	став	10.,	28.	став	2.	и	30.	став	

1.	тач.	1)	и	2)	Закона	о	јавној	својини	(„Службени	
гласник	РС“,	 бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-	 др.	
закон,	108/16,	113/17,	95/18	и	153/20),	чл.	66.	став	
3. и	100.	 став	1.	 тач.	 2)	и	7)	 Закона	о	планирању	
и	 изградњи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 72/09,	
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81/09	 –	 исп.,	 64/10-одлука	 УС,	 24/11,	 121/12,	
42/13-одлука	УС,	 50/13-	 одлука	УС,	 98/13-	 одлу-
ка	 УС,	 132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19,	 37/19-други	
закон	 и	 9/20),	 члана	 5.	 став	 1.	 Одлуке	 о	 утврђи-
вању	органа	надлежног	 за	 припрему	 аката	 за	 од-
лучивање	о	прибављању	и	отуђењу	непокретности	
у	 јавној	 својини	 Града	 Пожаревца	 („Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 4/14),	 Закључка	
Градског	 већа	 Града	 Пожаревца	 број	 09-06-
51/2021-11	 од	 02.04.2021.	 године	 о	 прихватању	
захтева	 Јовице	 Милутиновића,	 број	 011-464-
6/2021	 од	 23.	 фебруара	 2021.	 године,	 за	 размену	
градског	 грађевинског	 земљишта	 уз	 доплату	 на	
катастарским	парцелама	број	289/4	и	552/2	обе	у	
К.О.	 Пожаревац,	 у	 поступку	 непосредне	 погодбе	
по	тржишним	условима	са	Изјашњењем	број	011-
464-6/2021	 од	 25.	 марта	 2021.	 године	 Одељења	
за	 имовинско-правне	 послове	 Градске	 управе	
Града	 Пожаревца,	 Одлуке	 о	 покретању	 поступка	
за	 за	 размену	 градског	 грађевинског	 земљишта	
уз	 доплату	 на	 катастарским	 парцелама	 број	
289/4	 и	 552/2	 обе	 у	 К.О.	 Пожаревац,	 у	 поступку	
непосредне	погодбе	по	 тржишним	условима	број	
09-06-51/2021-11-1	 од	 02.04.2021.	 године,	 запис-
ника	о	спроведеном	поступку	непосредне	погодбе	
од	12.	априла	2021.године,	мишљења	М.	бр.	10/21 
од	20.04.2021.	године	Градског	правобранилаштва	
Пожаревац и	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	40)	Статута	
Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 По-
жаревца“,	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од		20.	
маја	2021.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о размени градског грађевинског земљишта 
уз доплату на катастарским парцелама број 

289/4 и 552/2 обе у К.О. Пожаревац, у поступку 
непосредне погодбе по тржишним условима

Члан	1.
Овом	 одлуком	 се	 утврђују	 услови,	 начин	 и	

цена	 размене	 градског	 грађевинског	 земљишта	
уз	 доплату	 на	 катастарским	 парцелама	 број	 289/4	
површине	 18	 м2 	 уписане	 у	 лист	 непокретности	
број	 15734	и	552/2	површине	1	м2 уписане	у	лист	
непокретности	 број	 10319	 обе	 у	 К.О.	 Пожаревац,	
по	 тржишним	 условима,	 у	 корист	Милутиновић	 (	
Синиша	 )	 Јовице	из	Пожаревца,	 у	поступку	непо-
средне	погодбе	по	тржишним	условима. 

Члан	2.
По	 спроведеном	 поступку	 непосредне	 погодбе		

одржаног	 12.	 априла	 2021.	 године,	 размењује	 се	
грађевинско	земљиште	на	катастарској	парцели	бр.	
289/4	 површине	 18	 м2,	 К.О.	 Пожаревац,	 као	 јавна	
својина	Града	Пожаревца	без	терета	и	са	целином,	

уписана	у	 лист	непокретности	бр.	 15734	К.О.	По-
жаревац,	за	грађевинско	земљиште	на	катастарској	
парцели	бр.	552/2	површине	1	м2,	К.О.	Пожаревац,	
као	 приватна	 својина	Милутиновић	 Јовице	 из	 по-
жаревца,	са	теретом	и	са	целином,	уписана	у	лист	
непокретности	бр.10319	К.О.Пожаревац,	уз	допла-
ту,	 у	 поступку	 непосредне	 погодбе	 по	 тржишним	
условима.

Члан	3.
Непокретности	 из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	

размењују	 се,	 обзиром	 да	 је	 катастарска	 парце-
ла	 број	 552/2	К.О.	Пожаревац,	Планом	 генералне	
регулације	 „Пожаревац	 1“	 („Службени	 гласник	
града	 Пожаревца“,	 број	 11/2020)	  предвиђена	 за	
јавну	 саобраћајну	 површину	 улице	 Братства	 и	
јединства	 у	 Пожаревцу,	 а	 катастарска	 парцела	
број	289/4	К.О.	Пожаревац	потврђеним	пројектом	
препалцелације	 број	 04-350-502/2020	 од	
05.08.2020.	 године	 издат	 од	 стране	 Одељења	 за	
урбанизам	и	 грађевинске	послове	Градске	управе	
Града	 Пожаревца	 припајањем	 к.п.	 бр.	 289/4	 К.О.	
Пожаревац	 катастарској	 парцели	 552/1	 К.О.	
Пожаревац	формирала	би	се	 грађевинска	парцела	
јер	 по	 Плану	 генералне	 регулације	 „Пожаревац	
1“	 („Службени	 гласник	 града	 Пожаревца“,	 број	
11/2020)	 к.п.	 бр.	 552/1	 К.О.	 Пожаревац	 тренутно	
није	 грађевинска	парцела	 јер	нема	излаз	 на	 јавну	
саобраћајну	површину.

Члан	4.
Непокретности	из	члана	2.	ове	одлуке	размениће	

се	 тако	 што	 ће	 Милутиновић	 Јовица	 Граду	
Пожаревцу	доплатити	разлику	у	површини	парцела	
које	 се	 размењују,	 по	 цени	 од	 255.000,00	 дина-
ра,	што	 је	 износ	 за	 разлику	 од	 17	 м2	 у	 површини	
непокретности	из	члана	2.	ове	одлуке,	односно	по	
процењеној	тржишној	вредности	од	15.000,00		ди-
нара	по	1	м2,		по	процени	Министарства	финансија		
Пореске	 управе	 Одсек	 за	 контролу	 издвојених	
активности	Пожаревац,	дате	у	допису	број	080-464-
08-00031/2021	од	09.03.2021.	године.	

Члан	5.
На	 основу	 ове	 одлуке	 закључиће	 се	 уговор	

о	 размени	 градског	 грађевинског	 земљишта	 уз	
доплату	 на	 катастарским	 парцелама	 број	 289/4	 и	
552/2	обе	у	К.О.	Пожаревац,	у	поступку	непосредне	
погодбе	 по	 тржишним	 условима	 између	 Града	
Пожаревца	и	Милутиновић	Јовице	из	Пожаревца,	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	Пожа-
ревца“.
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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	чл.	27.	став	10.,	28.	став	2.	и	члана	30.	
став	1	тач.	1	и	2.		Закона	о	јавној	својини	(„Службени	
гласник	РС“,	бр.	72/11,	88/13,105/14,104/16,	108/16,	
113/1,	 95/18	и	и	153/20)	члана	66.	 став	3.	 	 и	члана	
100.	 став	1.	 тачка	2	и	7.	Закона	о	планирању	и	из-
градњи	 („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	и	9/20),	члана	
5.	 став	 1.	 Одлуке	 о	 утврђивању	 органа	 надлежног	
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	
09-06-51/2021-11	од	02.04.2021.	године	о	прихватању	
захтева	 Јовице	Милутиновића,	број	011-464-6/2021	
од	 23.	 фебруара	 2021.	 године,	 за	 размену	 градског	
грађевинског	земљишта	уз	доплату	на	катастарским	
парцелама	број	289/4	и	552/2	обе	у	К.О.	Пожаревац,	
у	 поступку	 непосредне	 погодбе	 по	 тржишним	 ус-
ловима	са	Изјашњењем	број	011-464-6/2021	од	25.	
марта	2021.	 године	Одељења	 за	имовинско-правне	
послове	 Градске	 управе	 Града	Пожаревца,	Одлуке	
о	покретању	поступка	за	за	размену	градског	грађе-
винског	земљишта	уз	доплату	на	катастарским	пар-
целама	број	289/4	и	552/2	обе	у	К.О.	Пожаревац,	у	
поступку	непосредне	погодбе	по	тржишним	услови-
ма	број	09-06-51/2021-11-1	од	02.04.2021.	године,	за-
писника	о	спроведеном	поступку	непосредне	погод-
бе	од	12.	априла	2021.	године,	мишљења	М.	бр.	10/21 
од	 20.04.2021.	 године	 Градског	 правобранилаштва	
Пожаревац		и		члана	39.	став	1.	тачка	8)	и	39)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19).

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

Непокретности	 се	 прибављају	 и	 отуђују	 	 по	
тржишним	условима	у	поступке	 јавног	надметања	
или	 прикупљања	 писмених	 понуда,	 а	 изузетно	
непосредном	погодбом.

Непокретности се могу прибавити	 у	 јавну 
својину путем размене непосредном погодбом,	
под следећим условима:	 1)	 ако је таква размена	у	
интересу Републике Србије,	 аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе,	 односно ако се 
тиме обезбеђују већи приходи за носиоца права 
јавне својине или бољи услови за ефикасно вршење 
његових права	и	дужности; 2) ако се непокретности 
размењују под тржишним условима

Чланом	66.	став 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	и	9/20),	прописано	је	
да	је		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.	став 1. тачка 2. и тачка	7.		прописано	
је	се	Грађевинско земљиште	у	јавној својини може 
отуђити или дати	у	закуп непосредном погодбом	у	
случају:	 исправке граница суседних катастарских 
парцела	и		размене грађевинског земљишта.

Чланом	5.	 став	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“	 број	 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.

Градском	 већу	 Града	 Пожаревца	 поднет	 је	
захтев	 Јовице	Милутиновића,	 број	 011-464-6/2021	
од	23.	фебруара	2021.	године,	за	размену	градског	
грађевинског	земљишта	уз	доплату	на	катастарским	
парцелама	број	289/4	и	552/2	обе	у	К.О.	Пожаревац,	
у	 поступку	 непосредне	 погодбе	 по	 тржишним	
условима.

У	захтеву	странка	наводи	да	је	потврђен	пројекат	
препарцелације		број	04-350-502/2020	од	05.08.2020.	
године	 издат	 од	 стране	 Одељења	 за	 урбанизам	
и	 грађевинске	 послове	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	којим	се	катастарска	парцела	број	289/4	
К.О.	Пожаревац	површине	18	м2,	припаја	катастар-
ској	парцели	552/1	К.О.Пожаревац	која	је	у	приват-
ној	својини	Милутиновић	Јовице	а	катастарска	пар-
цела	број	552/2	К.О.	Пожаревац	површине	1	м2	која	
је	предвиђена	за	јавну	саобраћајну	површину	улице	
Братсва	 и	 јединства	 би	 прешла	 у	 јавну	 својину	
Града	Пожаревца,	 а	 наведени	 пројекат	 Служба	 за	
катастар	непокретности	Пожаревац	је	спровела.	

Увидом	 у	 потврђен	 пројекат	 препалцелације	
број	04-350-502/2020	од	05.08.2020.	године	издат	од	
стране	Одељења	за	урбанизам	и	грађевинске	послове	
Градске	 управе	 Града	 Пожаревца	 припајањем	
к.п.	 бр.	 289/4	 К.О.	 Пожаревац	 катастарској	
парцели	 552/1	 К.О.	 Пожаревац	 формирала	 би	
се	 грађевинска	 парцела	 јер	 по	 Плану	 генералне	
регулације	 „Пожаревац	 1“	 („Службени	 гласник	
града	Пожаревца“,	број	11/2020)	к.п.	бр.	552/1	К.О.	
Пожаревац	 тренутно	 није	 грађевинска	 парцела	
јер	 нема	 излаз	 на	 јавну	 саобраћајну	 површину.	
Катастарска	парцела	552/2	К.О.	Пожаревац	која	 је	
тренутно	у	својини	поносиоца	захтева	предвиђена	
је	за	јавну	саобраћајну	површину	улице	Братства	и	
јединства	у	Пожаревцу.
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Поступак	 непосредне	 погодбе	 одржан	 је	 12. 
априла	 2021.	 године,	 а	 размениће	 се	 тако	 што	 ће	
Милутиновић	Јовица	Граду	Пожаревцу	доплатити	
разлику	 у	 површини	 парцела	 које	 се	 размењују,	
по	 цени	 од	 255.000,00	 динара,	 што	 је	 износ	 за	
разлику	 од	 17	 м2	 у	 површини	 непокретности	 које	
се	 размењују,	 односно	 по	 процењеној	 тржишној	
вредности	од	15.000,00		динара	по	1	м2,		по	процени	
Министарства	финансија		Пореске	управе	Одсек	за	
контролу	издвојених	активности	Пожаревац,	дате	у	
допису	 број	 080-464-08-00031/2021	 од	 09.03.2021.	
године.

На	основу	наведеног,	утврђено	је	да	су	испуњени 
су	услови	члана	28.	став	10.,	28.	став	2.	и	члана	30.	
став	1	тач.	1	и	2.	Закона	о	јавној	својини	(„Службени	
гласник	РС“,	бр.	72/11,	88/13,105/14,104/16,	108/16,	
113/17,	 95/18	 и	 153/20),члана	 66.	 став	 3.	 	 и	 чла-
на	100.	 став	1.	 тачка	2	и	7.	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	и	9/20),	члана	
5.	 став	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	непосредне	погодбе	 за	размену	 градског	
грађевинског	земљишта	уз	доплату	на	катастарским	
парцелама	број	289/4	и	552/2	обе	у	К.О.	Пожаревац,	
по	тржишним	условима,	да	 је	спроведен	поступак	
непосредне	погодбе,	да	се	непокретности размењују	
по	 тржишним	 условима,	 као	 и	 да	 је	 Градско	
правобранилаштво	 Пожаревац	 дало	 позитивно	
мишљење	на	текст	уговора	о	отуђењу	дописом	М.	
бр.	10/21		од	20.04.2021.	године.		

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

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
011-06-66/2021-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	 основу	 члана	 27.	 став	 10.	 Закона	 о	 јавној	

својини	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	
бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-др.	 закон,	 108/16,	
113/17,		95/18	и	153/20),	члана	5.	ст.	2.	и	3.	Уредбе	

о	условима	прибављања	и	отуђења	непокретности	
непосредном	погодбом	и	давања	у	 закуп	ствари	у	
јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	 као	
и	 	 поступцима	 јавног	 надметања	 и	 прикупљања	
писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	 Републике	
Србије“	 бр.	 3/18)),	 чл.	 213.	 став	 2.	 и	 214.	 став	
1. Закона	 о	 пловидби	 и	 лукама	 на	 унутрашњим	
водама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	73/10,	121/12,	
18/15,	 96/15-др.	 закон,	 92/16,	 104/16-др.	 закон,	
113/17-	др.	 закон,	41/18,	95/18-	др.	 закон	и	37/19	 -	
др.	 закон),	члана	5.	 става	4.	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),члана	39.	 став	 1.	 тач.	
8)	и	40)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	глас-
ник	 Града	 Пожаревца“	 бр.	 10/18,	 12/18-	 исправка	
и	10/19)	и	мишљења	М	13/21	од	13.5.2021.	године	
Градског	правобранилаштва	Пожаревац,	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је							

О Д Л У К У
 о отуђењу објекта пристана са припадајућом 
опремом  из јавне својине Града Пожаревца 

у  корист  јавне својине Републике Србије, без 
накнаде у поступку непосредне погодбе  

Члан	1.
Предмет		ове	одлуке	је	отуђење	објекта	пристана	

за	 пристајање	 путничких	 бродова,	 на	 локацији	
лучког	подручја	које	чини	катастарска	парцела	број	
1/2	 К.О.	 Костолац-	 град,	 иза	 ресторана	 „Драгуљ“	
у	 Костолцу	 	 из	 јавне	 својине	 Града	 Пожаревца	 у	
корист	јавне		својине	Републике	Србије,	без	накнаде	
у	поступку	непосредне	погодбе.	

Члан	2.
Град	Пожаревац,	непосредном	погодбом	 	и	без	

накнаде	отуђује	у	корист	 јавне	својине	Републике	
Србије,	објекат	пристана	са		припадајућом	опремом,	
са	карактеристикама	датих	у	Tehničkom	opisu	pristana	
BG-P-	 255B	 (ex	 11023)	AD	 Jugoslovenskog	 rečnog	
brodarstva	Sektora	 tehnike	 i	održavanja	od	8.	 januara	
2014.	 godine	 Beograd,	 а	 који	 је	 Град	 Пожаревац	
прибавио		по	основу	Уговора	о	набавци	понтона	и	
припадајуће	опреме	са	уређењем	околних	пристана	
и	 јавних	 површина	 иза	 ресторана	 „Драгуљ“	 у	
Костолцу,	 број	 59	 од	 11.јануара	 2016.	 године,	
закљученог	 између	 Јавног	 предузећа	 „Дирекција	
за	изградњу	Града	Пожаревца“	Пожаревац,	као	на-
ручиoцa	 и	 Југословенског	 речног	 бродарства	 АД	
Београд,	 као	 добављача,	 и	 предат	 наручиоцу	 15.	
априла	2016.	године,	о	чему	је	сачињен	Записник	о	
примопредаји	 пословног	 објекта	 ЈПБ	 11033	 (екс)-	
пристан	у	Костолцу,	од	11.	априла	2016.	године.		
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Члан	3.
Објекат	 пристана	 са	 припадајућом	 опремом	

остаје	 лоциран	 на	 локацији	 лучког	 подручја	 које	
чини	катастарска	парцела	број	1/2	К.О.	Костолац-	
град,	 које	 је	Влада	Републике	Србије	 утврдила	да	
је	лучко	подручје	на	основу	Уредбе	о	утврђивању	
лучког	 подручја	 међународног	 путничког	
пристаништа	у	Костолцу	број	:	110-2522/2021	од	25.	
марта	2021.	године. 

Члан	4.
Град	Пожаревац	је	сагласан	да	ступањем	на	сна-

гу	ове	одлуке,	Република	Србија	преузима	објекат	
из	члана	2.	ове	одлуке	у	виђеном	стању,	а	у	циљу		
инфраструктурног	 опремања	 за	 међународно	 пут-
ничко	пристаниште	у	Костолцу.

Члан	5.
Град	 Пожаревац	 даје	 	 изричиту	 и	 безусловну	

сагласност	 Републици	 Србији	 ,	 да	 	 без	 његовог	
даљег	присуства	и	поступања,		да	преузети		објекат	
из	 члана	 2.	 ове	 одлуке	 може	 уписати	 у	 пословне	
књиге	 као	 власник 	 непокретности	 као	и	 да	може	
одлучивати	 о	 даљем	 располагању	 и	 управљању	
истим.

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

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	 основ	 за	 доношење	 ове	 одлуке	 налази	
се	у	одредбама	члана	27.	став		10.	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	 5.	 става	 2. и	 3.	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	давања	у	закуп	ствари	у	
јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	 као	
и	 	 поступцима	 јавног	 надметања	 и	 прикупљања	
писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	 Републике	
Србије“	 бр.3/18)),	 члана	 213.	 став	 2.	 и	 члана	 214.	
став	1.		Закона	о	пловидби	и	лукама	на	унутрашњим	
водама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	73/10,	121/12,	
18/15,	 96/15-др.	 закон,	 92/16,	 104/16-др.	 закон,	
113/17-	 др.	 закон,	 41/18,	 95/18-	 др.	 закон	и	 37/19-
др.	закон),	члана	5.	става	4.	Одлуке	о	утврђивању	
органа	надлежног	за	припрему	аката	за	одлучивање	
о	 прибављању	 и	 отуђењу	 непокретности	 у	 јавној	
својини	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.4/14),члана	39.	став	1.	тачка	8)	
и	 40)	Статута	Града	Пожаревца	 („Службени	 глас-
ник	Града	Пожаревца“	бр.	110/18,	12/18-	исправка	
и	10/19)		

Чланом	 27.	 став	 10.	 Закона	 о	 јавној	 својини 
(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	број	72/11,	

88/13,105/14,104/16,108/16	 и	 113/17),	 прописано	 је	
да	 о	 прибављању	 ствари	 и	 располагању	 стварима	
у	 јавној	 својини	 јединици	локалне	 самоуправе	од-
лучује	 орган	 одређен	 статутом	 једини	 локалне	 са-
моуправе.	Ствари	у	јавној	својини	могу	се		приба-
вити	и	у	поступку		непосредне	погодбе	ако	је	то	у	
интересу	Републике	Србије	,	аутономне	покрајине	и	
јединице	локалне	самоуправе.

У	 члану	 5.	 става	 1. става	 2	 и	 3.	 .	 Уредбе	 о	
условима	 прибављања	 и	 отуђења	 непокретности	
непосредном	погодбом	и	 давања	 у	 закуп	 ствари	 у	
јавној	 својини,	 односно	 прибављања	 и	 уступања	
искоришћавања	 других	 имовинских	 права,	 као	
и	 	 поступцима	 јавног	 надметања	 и	 прикупљања	
писмених	 понуда	 („Службени	 гласник	 Републике	
Србије“	бр.3/18),	прописано	је	да	се	непокретности	
могу	 отуђити	 непосредном	 погодбом	 ,	 ако	
у	 конкретном	 случају	 то	 представља	 једино	
могуће	 решење,	 уз	 посебно	 образложење	 разлога	
оправданости	 и	 целисходности	 отуђења	 и	 разлоге	
због	 којих	 се	 отуђење	 не	 би	 могло	 реализовати	
јавним	 наметањем	 или	 прикупљањем	 писмених	
понуда,	као	и	у	случају	преноса	права		јавне	својине	
на	 непокретностима	 између	 различитих	 носиоца	
тог	права	уз	образложење.

На	основу	члана	5.	става	4.	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),	 одлуку	 о	
отуђењу	 непокретности	 доноси	 Скупштина	 Града	
Пожаревца.

Одредбама	члана	213.	став	2.	и	члана	214.	став	
1.	 	 Закона	 о	 пловидби	 и	 лукама	 на	 унутрашњим	
водама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	73/10,	121/12,	
18/15,	 96/15-др.	 закон,	 92/16,	 104/16-др.	 закон,	
113/17-	др.	закон,	41/18,	95/18-	др.	закон	и	37/19-др.	
закон),	пристан	као	плутајући	објекат	за	укрцавање	
и	искрцавање	путника	чини	лучку	инфраструктуру	
и	 као	 такав	 по	 одредбама	 овог	 закона	 је	 у	 јавној	
својини	Републике	Србије.

Одредбама	 члана	 33.	 став	 1.	 тачка	 7)	 Статута	
Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“,	број	17/16-пречишћен	текст	прописано	
је	да	о	прибављању	и	располагању	стварима	у	јавној	
својини	 Града	 Пожаревца	 одлучује	 Скупштина	
Града	Пожаревца.

Агенција	 за	 управљање	 лукама,	 захтевом	 број	
465-75/2021-1	од	16.	марта	2021.	године	,	обратила	
се	Граду	Пожаревца	за	пренос	објекта	понтона	као	
плутајућег	објекта	из	јавне	својине	Града	Пожаревца	
у	корист	јавне	својине	Републике	Србије	са	правом	
коришћења	Агенције	за	управљање	лукама,	сходно	
одредбама	 члана	 213.	 став	 2.	 и	 члана	 214.	 став	 1.		
Закона	о	пловидби	и	лукама	на	унутрашњим	водама	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 73/10,	 121/12,	 18/15,	
96/15-др.	закон,	92/16,	104/16-др.	закон,	113/17-	др.	
закон,	41/18,	95/18-	др.	закон	и	37/19-др.	закон).
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Сходно	 поднетом	 захтеву	 и	 наведеним		
одредбама,	 за	 отуђење	 непокретности	 из	 члана	
2.	ове	одлуке	из	 јавне	својине	Града	Пожаревца	у	
корист	јавне	својине	Републике	Србије,	разлози	оп-
равданости	и	целисходности	су	да	објекат	пристана	
као	 плутајући	 објекат	 за	 укрцавање	 и	 искрцавање	
путника	чини	лучку	инфраструктуру	и	као	такав	је	у	
јавној	својини	Републике	Србије.	Посебно	је	важно	
напоменути	 да	 је	 	 локацију	 лучког	 подручја	 које	
чини	катастарска	парцела	број	1/2	К.О.	Костолац-	
град,	Влада	Републике	Србије	утврдила	да	је	лучко	
подручје,	а	на	основу	Уредбе	о	утврђивању	лучког	
подручја	 међународног	 путничког	 пристаништа	 у	
Костолцу	 број	 :	 110-2522/2021	 од	 25.	 марта	 2021.	
године. 

Утврђује	 се	 да	 	 за	 отуђење	 овог	 објекта	 из	
јавне	 својине	 Града	 Пожаревца	 у	 јавну	 својину	
Републике	Србије	 	 постоје	 законски	услови,	 те	из	
свега	наведеног	предлаже	се	доношење	одлуке	као	
у	диспозитиву.

За	 реализацију	 ове	 одлуке	 нису	 потребна	
средства	из	буџета	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-4

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	 основу	 члана	 27.	 става	 10.	 Закона	 о	 јавној	

својини	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	
бр.	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16-др.	 закон,	 108/16,	
113/17,	95/18	и	153/20),	члана	23.	Уредбе	о	условима	
прибављања	и	отуђења	непокретности	непосредном	
погодбом	и	давања	у	закуп	ствари	у	јавној	својини,	
односно	 прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	
других	 имовинских	 права,	 као	 и	 поступцима	
јавног	надметања	и	прикупљања	писмених	понуда	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“	број	16/18),	
члан	 27.	 Закона	 о	 полицији	 („Службени	 гласник	
Републике	Србије“	број	6/16,	24/18	и	87/18)	и	члана	
39.	став	1.	 тач.	27)	и	40)	алинеја	1.	Статута	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о давању на коришћење дела пословног 

простора Министарству унутрашњих послова 
Републике Србије, Полицијској управи 

Пожаревац

Члан	1.
Град	Пожаревац	даје	Министарству	унутрашних	

послова	Републике	Србије,	Полицијској	управи	По-
жаревац,	на	коришћење	део	пословног	простора	у	
улици	Моше	Пијаде	број	1.	у	Пожаревцу	(Услужни	
центар	Града	Пожаревца).

Део	 пословног	 простора	 који	 се	 даје	 на	
коришћење	 налази	 се	 десно	 од	 улазних	 врата	
гледајући	из	правца	улице	Моше	Пијаде	у	површини	
од	25	м2.

Члан	2.
Део	 пословног	 простора	 наведен	 у	 члану	 1.	

ове	 одлуке	 даје	 се,	 пре	 свега,	 ради	 успостављања	
Информативно-превентивног	центра	Министарства	
унутрашњих	 послова	 Републике	 Србије	 у	
Пожаревцу,	 а	 у	 циљу	 сарадње	 Града	 Пожаревца	
као	 јединице	локалне	самоуправе	са	полицијом 	у	
заједници	 где	 ће	 се	 омогућити	 услови	 за	 јачање	
превентивног	деловања	државних	органа	и	локалних	
субјеката	на	унапређењу	безбедности	у	заједници	и	
спровођење	превентивних	мера	за	смањење	ризика	
по	безбедност	 грађана	и	имовине,	и	 то	без	накна-
де,	док	постоји	потреба	постојања	Информативно-
превентивног	 центра	 Министарства	 унутрашњих	
послова	Републике	Србије	у	Граду	Пожаревцу.

Члан	3.
На	 делу	 стаклене	 површине	 са	 спољне	 стране	

дела	 пословног	 простора	 наведеног	 у	 члану	 1.	
ове	 одлуке	 дозвољава	 се	 брендирање	 2	 стаклена	
излога,	стаклених	површина	са	натписима	и	ознака-
ма	Министарства	унутрашњих	послова	Републике	
Србије.  

Члан	4.
Уговор	о	давању	на	коришћење	дела	пословног	

простора	 Министарству	 унутрашних	 послова	
Републике	Србије,	Полицијској	управи	Пожаревац 
чини	саставни	део	ове	одлуке.

Члан	5.
Овлашћује	 се	Градоначелник	Града	Пожаревца	

да	 у	 име	 Града	 Пожаревца	 закључи	 Уговор	 о	
давању	 на	 коришћење	 дела	 пословног	 простора	
Министарству	 унутрашних	 послова	 Републике	
Србије,	Полицијској	управи	Пожаревац.

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

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

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.	Закона	о	јавној	
својини	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
број	 72/11,	 88/13,	 105/14,	 104/16,108/16	 ,	 113/17,	



Страна	26	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.

95/18	 и	 153/20),	 члана	 23.	 Уредбе	 о	 условима	
прибављања	и	отуђења	непокретности	непосредном	
погодбом	и	давања	у	закуп	ствари	у	јавној	својини,	
односно	 прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	
других	 имовинских	 права,	 као	 и	 поступцима	
јавног	надметања	и	прикупљања	писмених	понуда	
(„Службени	гласник	Републике	Србије“	број	16/18),	
члан	 27.	 Закона	 о	 полицији	 („Службени	 гласник	
Републике	Србије“	број	6/16,	24/18	и	87/18)	и	члана	
39.	 став	1.	 тач.	 27)	и	40)	 алинеја	1.	Статута	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19).	

Члан	 27.	 став	 10.	 Закона	 о	 јавној	 својини	 про-
писује	 да	 о	 прибављању	 ствари	 и	 располагању	
стварима	 у	 својини	 јединице	 локалне	 самоуправе	
под	 условима	 прописаним	 законом,	 одлучује	
орган	 јединице	 локалне	 самоуправе	 одређен	 у	
складу	 са	 законом	 и	 статутом	 јединице	 локалне	
самоуправе. 

Члан	 23.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	 непокретности	 непосредном	 погодбом	 и	
давања	 у	 закуп	 ствари	 у	 јавној	 својини,	 односно	
прибављања	 и	 уступања	 искоришћавања	 других	
имовинских	 права,	 као	 и	 поступцима	 јавног	
надметања	 и	 прикупљања	 писмених	 понуда	
прописује	да	изузетно,	друга	имовинска	права	чији	
је	носилац	Република	Србија,	аутономна	покрајина	
и	 јединица	 локалне	 самоуправе	 се	 могу	 уступити	
и	испод	тржишне	вредности,	односно	без	накнаде,	
ако	постоји	интерес	за	таквим	располагањем	и	као	
такав	предлог	акта	мора	да	садржи	образложење	из	
кога	се	може	утврдити	постојање	разлога.

Члан	 27.	 Закона	 о	 полицији	 прописује	 да	
полиција	 развија	 сарадњу	 и	 партнерство	 са	
грађанима	 и	 другим	 субјектима	 заједнице	 у	 циљу	
обављања	 полицијских	 послова	 и	 решавања	
локалних	 безбедносних	 приоритета	 и	 координира	
заједничке	интересе	и	потребу	стварања	повољног	
безбедносног	 амбијента	 у	 заједници,	 односно	
изградње	безбедног	демократског	друштва.

Члан	39.	став	1.	тачка	27)	Статута	Града	Пожа-
ревца	 прописује	 да	 скупштина	 Града	 Пожаревца	
уређује	 коришћење	 пословног	 простора	 који	 је	 у	
јавној	 својини	 Града,	 уређује	 висину	 закупнине	
пословног	 простора	 и	 врши	 друге	 послове	 у	 вези	
са	 коришћењем	 пословног	 простора,	 у	 складу	 са	
законом	и	другим	актима	Града.

Члан	39.	став	1.	тачка	40)	алинеја	1.	Статута	Града	
Пожаревца	 прописује	 да	 скупштина 	 одлучује	 о	
располагању	непокретности	у	јавној	својини	Града	
давањем	на	коришћење.

Град	 Пожаревац	 добио	 је	 захтев	 од	
Министарстав	 унутрашњих	 послова	 Републике	
Србије,	 Полицијске	 управе	 у	 Пожаревцу	 број	 01-
361-35/2021	од	20.04.2021.	године	за	успостављање	
Информативно-превентивног	центра	Министарства	
унутрашњих	 послова	 Републике	 Србије	 у	
Пожаревцу	 где	 се	 деловање	 информативно-

превентивног	 центра	 остварује	 првенствено	 кроз	
рад	 полиције	 у	 заједници,	 као	 израз	 практичне	
и	 свакодневно	 доступне	 и	 прилагођене	 тежње	
Министарства	да	се	кроз	унапређење	комуникације	
са	 грађанима,	 у	 складу	 са	 њиховим	 актуелним	
безбедносним	 потребама	 и	 стратешким	 циљевима	
полиције,	 развија	 непосредан	 облик	 интеракције	
између	 полиције	 и	 заједнице,	 у	 савременим	
просторним	 и	 друштвеним	 условима,	 оријентисан	
на	 развој	 безбедносне	 културе	 грађана,	 развој	
нових	облика	превенције	и	 заштите	од	криминала	
и	других	деликата	који	могу	угрозити	безбедносну	
заштиту	 лица,	 имовине	 и	 њихових	 људских	 и	
мањинских	 права.	 Такође,	 тежећи	 да	 прилагођено	
потребама	и	одговорно	пред	 заједницом	спроводи	
мисију,	 служећи	 легитимних	 интересима	 друштва	
и	 грађана,	 Министарство	 је	 посвећено	 да	 кроз	
ефикасан	 рад	 полицијских	 службеника	 и	 кроз	
нове	 начине	 деловања,	 попут	 организовања	
Информативно-превентивног	 центра	 полиције,	
унапређује	свеукупну	безбедност	у	друштву.

На	основу	наведеног,	предлог	одлуке	доставља-
мо	Скупштини	Града	Пожаревца	 на	 разматрање	 и	
усвајање.

За	реализацију	ове	одлуке	нису	потребна	 сред-
ства	из	буџета	Града	Пожаревца.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	члана	61.	ст.	2.	и	3.	Закона	о	становању	

и	 одржавању	 зграда	 („Службени	 гласник	РС“,	 бр.	
104/16	 и	 9/20-др.	 закон)	 и	 члана	 39.	 став	 1.	 тачка	
64)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18-исправка	 и	
10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је	

О Д Л У К У
о утврђивању урбанистичке зоне и 

суфинансирање  обавезног инвестиционог 
одржавања и унапређења својства зграде и зоне 
обавезног одржавања спољног изгледа зграде у 

2021. години
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Члан	1.
Овом	 одлуком	 утврђује	 се	 урбанистичка	 зона	

која	обухвата	стамбено	 -	пословне	зграде	у	улици	
Табачка	чаршија	број	1,	3	и	5	и	Трг	ослобођења	број	
3	у	Пожаревцу,	у	оквиру	које	се	прописују	обавеза	
инвестиционог	 одржавања	 зграда	 и	 унапређења	
својстава	 зграда	 и	 повећање	 нивоа	 енергетске	
ефикасности,	 ради	 остваривања	 јавног	 интереса,	
односно	 у	 циљу	 спречавања	 настанка	 штетних	
последица	 по	 живот	 и	 здравље	 људи,	 животну	
средину,	 привреду	 или	 имовину	 веће	 вредности,	
односно	у	циљу	обезбеђивања	сигурности	зграде	и	
њене	околине.

Овом	 одлуком	 утврђују	 се	 и	 суфинансирање	
само	 радова	 на	 	 унапређењу	 енергетског	 својства	
породичног	стамбеног	објекта	у	приватној	својини.	

Члан	2.
О	 стању	 стамбеног	 фонда	 урбанистичке	 зоне	

из	члана	1.	ове	одлуке		урађен	је	Елаборат	о	стању	
стамбеног	фонда	у	улици	Табачка	чаршија	1,3	и	5	и		
Трг	ослобођења	број	3	у	граду	Пожаревцу	број	01-
360-331/2018-1	 од	 11.	маја	 2018.	 године	 од	 стране	
комисије	Градске	управе	Града	Пожаревца.

Члан	3.
У	 циљу	 остваривања	 јавног	 интереса	 из	 члана	

1.	 ове	 одлуке,	 Скупштине	 стамбених	 заједница	
стамбено	 -	 пословних	 зграда	 у	 улици	 Табачка	
чаршија	број	1,	3	и	5	 	и	 	Трг	ослобођења	број	3	у	
Пожаревцу	дужне	су	да	донесу	програм	одржавања	
зграда	 за	 2021.	 годину	 	 са	 обавезним	 планираним	
радовима	 на	 замени	 столарије	 и	 радова	 на	
термоизолацији	 зграде	 на	 основу	 Елабората	 из	
члана	 2.	 ове	 одлуке,	 који	 чини	 саставни	 део	 ове	
одлуке,	

Члан	4.
Програм	 одржавања	 зграда	 и	 остала	 потребна	

документација	основ	су	за	учешће	на	 	конкурсу	за	
суфинансирање	 	обнове	фасада	и	замене	столарије	
стамбено	-	пословних	зграда,	који		Град	Пожаревац	
планира	да	распише	у	2021.	години.		

Члан	5.
Град	 Пожаревац	 у	 суфинансирању	 радова	

на	 	 унапређењу	 енергетског	 својства	 породичног	
стамбеног	објекта	у	приватној	својини,	учествује	са	
највише	50%.

Овлашћује	се	Градско	веће	Града	Пожаревца	да	
донесе	 правилник	 којим	 ће	 се	 прописати	 начин	 и	
услови	 за	 суфинансирање	 радова	 из	 става	 1.	 овог	
члана.	 	

Члан	6.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 наредног	 дана	 од  

дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 Града	
Пожаревца“.

О	Б	Р	А	З	Л	О	Ж	Е	Њ	Е

Правни	основ	за	доношење	ове	одлуке		садржан	
је	 у	 одредбама 	 члана	 61.	 ст.	 2.	 и	 3.	 Закона	 о	
становању	и	одржавању	зграда	(„Службени	гласник	
РС“,	 бр.	 104/16	 и	 9/20-др.	 закон)	 и	 члана	 39.	 став	
1.	тачка	64)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,12/18-исправ-
ка	и	10/19).

Разлог	 за	доношење	ове	одлуке	 је	остваривање	
јавног	интереса	у	области	одржавања	и	управљања	
стамбеним	 и	 стамбено-	 пословним	 зградама	 на	
територији	Града	Пожаревца,	а	у		циљу	спречавања	
или	отклањања	опасности	по	живот	и	здравље	људи,	
животну	 средину	 или	 имовину	 вреће	 вредности,	
односно	 у	 циљу	 обезбеђивања	 сигурности	 и	
повећања	нивоа	енергетске	ефикасности	 	 зграде	и	
њене	околине.

Сходно	 томе,	 урађен	 је	 Елаборат	 о	 стању	
стамбеног	фонда	у	улици	Табачка	чаршија	1,3	и	5	и		
Трг	ослобођења	број	3	у	граду	Пожаревцу	број	01-
360-331/2018-1	од	11.	маја	2018.	 године	од	стране	
комисије	Градске	управе	Града	Пожаревца,	

Стамбено-	 пословне	 зграде	 у	 улици	 Табачка	
чаршија	1,3	и	5	и	 	Трг	ослобођења	број	3	у	 граду	
Пожаревцу,	 налазе	 се	 у	 I	 зони	 (централно	 језгро),	
за	које	је	урбанистички	архитектонски	битан	изглед	
истих,	обзиром	да	се	од	изградње	1965.	године	нису	
изводили	радови	на	уређењу	спољног	изгледа.

Град	Пожаревац,	а	сходно	законским	прописима	
у	вези	становања	и	одржавања	зграда,	прописао	је	
поступак	суфинансирања	уређења	спољног	изгледа	
зграда,	 а	 за	 2021.	 годину	 за	 те	 намене	 средства	
ће	 бити	 ппланирана	 у	 ребалансу	 буџета	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину.

Одрађен	 је	 елаборат	 о	 стању	 	 стамбено-	
пословних	 зграда	 у	 улици	 Табачка	 чаршија	
1,3	 и	 5	 и	 	 Трг	 ослобођења	 број	 3	 у	Пожаревцу,	 а	
притом	исте	су	уписане	у	катастар	непокретности,	
што	 представља	 услов	 за	 покретање	 поступка	
суфинансирања	радова	предвиђених	овом	одлуком

Скупштине	 стамбених	 заједница	 стамбено	 -	
пословних	зграда	у	улици	Табачка	чаршија	број	1,	
3	и	5		и		Трг	ослобођења	број	3	у	Пожаревцу	дужне	
су	да	донесу	програм	одржавања	зграда	за	2021.	го-
дину		на	основу	овог		Елабората,	при	чему	обавезно	
је	 да	 се	 у	 програму	 планирају	 радови	 на	 замени	
столарије	и	утопљавању	зграде,	ради	остваривања	
јавног	интереса	и	унапређења	својства	зграде.

Програм	 одржавања	 зграда	 и	 остала	 потребна	
документација	 основ	 су	 за	 учешће	 на	 	 конкурсу	
за	 суфинансирање	 	 обнове	 фасада	 стамбено	 -	
пословних	зграда,	који		Град	Пожаревац	планира	да	
распише	у	2021.	години.	

Град	Пожаревац	учествује	и	 	 у	 суфинансирању	
радова	 на	 	 унапређењу	 енергетског	 својства	
породичног	 стамбеног	 објекта	 у	 приватној	
својини,	 	 са	 највише	 50%.	 Ради	 спровођења	 овог	
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поступка	 суфинансирања,	 овлашћује	 се	 Градско	
веће	Града	Пожаревца	да	донесе	правилник	којим	
ће	се	прописати	начин	и	услови	за	суфинансирање	
радова. 

На	основу	члана	196.	 став	 4.	Устава	Републике	
Србије	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	бр.	
98/06),	 нарочито	оправдани	разлози	 за	 раније	 сту-
пање	на	снагу	ове	одлуке	састоји	се	у	чињеници	да	
је	потребно	у	што	краћем	року	предузети	све	радње	
и	припремити	све	елементе	за	спровођење	поступка	
по	овој	одлуци.

За	 реализацију	 ове	 одлуке	 	 средства	 ће	 бити	
обезбеђена	 у	 буџету	 Града	 Пожаревца	 за	 2021.	
годину	-	у	ребалансу.

Овај	 Предлог	 одлуке	 доставља	 се	 Скупштини	
Града	Пожаревца	на	разматрање	и	одлучивање.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-6

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	2021.	године,	разматрала	је	Извештај	о	раду	На-
родног	музеја	Пожаревац	за	2020.	годину,	бр.	284	од	
11.	марта	2021.	године	и	Извештај	о	финансијском	
пословању	 Народног	 музеја	 Пожаревац	 за	 2020.	
годину,	бр.	218	од	19.	фебруара	2021.	године,	па	је	
на	основу 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 Извештај о раду 

Народног музеја Пожаревац за 2020. годину и 
Извештај о финансијском пословању Народног 

музеја Пожаревац за 2020. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Извештај	 о	 раду	 Народ-

ног	 музеја	 Пожаревац	 за	 2020.	 годину,	 бр.	 284	 од	
11.	марта	2021.	године	и	Извештај	о	финансијском	
пословању	Народног	музеја	Пожаревац	за	2020.	го-
дину,	бр.	218	од	19.	фебруара	2021.	године,	који	су	
усвојени	Одлуком	Управног	 одбора	Народног	 му-
зеја	Пожаревац,	бр.	288	од	12.	марта	2021.	године.		

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	2021.	године,		разматрала	је	Годишњи	извештај	
о	раду	за	2020.	годину	Народне	библиотеке	“Илија	
М.	Петровић”	Пожаревац,	бр.	89	од	25.	фебруара	
2021.	 године	 и	 Финансијски	 извештај Народне	
библиотеке	 “Илија	 М.	 Петровић”	 Пожаревац	 за	
период	 1.1.2020.	 –	 31.12.2020.	 године,	 бр.	 90	 од	
25.	 фебруара	 2021.	 године,	 па	 је	 на	 основу	 члана 
39.	 став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18	-	исправка	и	10/19)

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

раду за 2020. годину Народне библиотеке “Илија 
М. Петровић” Пожаревац и Финансијски 
извештај Народне библиотеке “Илија М. 

Петровић” Пожаревац за период 1.1.2020. – 
31.12.2020. године

I
Даје	се	сагласност	на	Годишњи	извештај	о	раду	

за	2020.	годину	Народне	библиотеке	“Илија	М.	Пе-
тровић”	 Пожаревац,	 бр.	 89	 од	 25.	 фебруара	 2021.	
године	 и	 Финансијски	 извештај	 Народне	 библи-
отеке	 “Илија	М.	 Петровић”	 Пожаревац	 за	 период	
1.1.2020.	–	31.12.2020.	године,	бр.	90	од	25.	фебруа-
ра	2021.	године,	који	су	усвојени	Одлуком	Управног	
одбора	Народне	 библиотеке	 “Илија	М.	Петровић”	
Пожаревац,	бр.	91	од	25.	фебруара	2021.	године.				

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-2

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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15
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	 раду	
Центра	 за	 културу	 Пожаревац	 са	 финансијским	
показатељима	 за	 период	 	 1.1-31.12.2020.	 године,	
бр.	543/1	од	11.	марта	2021.	године,	па	је	на	основу	
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 Извештај о раду 

Центра за културу Пожаревац са финансијским 
показатељима за период 1.1-31.12.2020. године

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Извештај	 о	 раду	 Центра	

за	 културу	 Пожаревац	 са	 финансијским	 показа-
тељима	за	период	1.1-31.12.2020.	године,	бр.	543/1	
од	11.	марта	2021.	године,	који	је	усвојен	Одлуком	
Управног	одбора	Центра	за	културу	Пожаревац,	бр.	
543	од	11.	марта	2021.	године.		

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

16
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	2021.	године,	разматрала	је	Извештај	о	раду	Ус-
танове	Градски	женски	хор	“Барили”	Пожаревац	за	
2020.	годину,	са	финансијским	показатељима,	бр.	29	
од	26.	фебруара	2021.	године,	па	је	на	основу	чла-
на	 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 Извештај о раду 
Установе Градски женски хор “Барили” 

Пожаревац за 2020. годину, са финансијским 
показатељима

I
Даје	се	сагласност	на	Извештај	о	раду	Установе	

Градски	женски	хор	 “Барили”	Пожаревац	 за	2020.	
годину,	 са	 финансијским	 показатељима,	 бр.	 29	 од	
26.	фебруара	2021.	године,	који	је	усвојен	Одлуком	
Управног	одбора	Установе	Градски	женски	хор	“Ба-
рили”	Пожаревац,	бр.	30	од	28.	фебруара	2021.	го-
дине.		

II
	Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-4

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

17
Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 од	

20.	маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Годишњи	 из-
вештај	о	раду	за	2020.	годину	Историјског	архива	
Пожаревац,	бр.	306/1	од	22.	фебруара	2021.	годи-
не	 и	 Финансијски	 извештај	 Историјског	 архива	
Пожаревац	 за	 2020.	 годину,	 бр.	 315/1	 од	 23.	 фе-
бруара	2021.	године,	па	је	на	основу	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 извештај 

о раду за 2020. годину Историјског архива 
Пожаревац и Финансијски извештај 

Историјског архива Пожаревац за 2020. годину

I
Даје	се	сагласност	на	Годишњи	извештај	о	раду	

за	2020.	годину	Историјског	архива	Пожаревац,	бр.	
306/1	од	22.	фебруара	2021.	године,	који	је	усвојен	
Одлуком	 Управног	 одбора Историјског	 архива	
Пожаревац,	 бр.	 303/2-306/1	 од	 25.	 фебруара	 2021.	
године.	

II
Даје	 се	 сагласност	 на	 Финансијски	 извештај	

Историјског	архива	Пожаревац	за	2020.	годину,	бр.	
315/1	од	23.	фебруара	2021.	године,	који	је	усвојен	
Одлуком	 Управног	 одбора Историјског	 архива	
Пожаревац,	 бр.	 303/2-315/1	 од	 25.	 фебруара	 2021.	
године.		
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III
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

18
Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 од	

20.	 маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	
раду	 за	 2020.	 годину	Фондације Миленин дом	 –	
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац,	
бр.	120-1	од	22.	фебруара	2021.	године	и	Извештај	
о	Финансијском	 пословању Фондације Миленин 
дом	 –	 Галерија Милене Павловић Барили 
Пожаревац	за	2020.	годину,	бр.	119-1	од	22.	фебру-
ара	2021.	године,	па	је	на	основу 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 Извештај о раду 
за 2020. годину Фондације Миленин дом – 

Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац 
и Извештај о Финансијском пословању 

Фондације Миленин дом – Галерија Милене 
Павловић Барили Пожаревац за 2020. годину

I
Даје	се	сагласност	на	Извештај	о	раду	 за	2020.	

годину	Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	Миле-
не	 Павловић	 Барили	 Пожаревац,	 бр.	 120-1	 од	 22.	
фебруара	2021.	године	који	је	усвојен	Одлуком	Уп-
равног	одбора	Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	
Милене	Павловић	Барили	Пожаревац,	бр.	128-1	од	
24.	фебруара	2021.	године.

II
	Даје	се	сагласност	на	Извештај	о	Финансијском	

пословању	Фондације	Миленин	дом	–	Галерија	Ми-
лене	Павловић	Барили	Пожаревац	за	2020.	годину,	
бр.	119-1	од	22.	фебруара	2021.	године,	који	 је	ус-
војен	Одлуком	Управног	одбора	Фондације	Миле-
нин	дом	–	Галерија	Милене	Павловић	Барили	По-
жаревац,	бр.	128-2	од	24.	фебруара	2021.	године.			

III
	Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-6

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

19
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	2021.	године,	разматрала	је	Годишњи	извештај	
о	пословању	Туристичке	организације	Града	По-
жаревца	за	2020.	годину,	бр.	153	од	17.	марта	2021.	
године,	 па	 је	 на	 основу	 члана	 10.	 став	 2.	Статута	
Туристичке	организације	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца",	бр.	4/09	и	3/16)	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 извештај 
о пословању Туристичке организације Града 

Пожаревца за 2020. годину

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Годишњи	 извештај	

о	 пословању	 Туристичке	 организације	 Града	
Пожаревца	 за	 2020.	 годину,	 бр.	 153	 од	 17.	 марта	
2021.	 године,	 који	 је	 усвојен	 Одлуком	 Управног	
одбора	Туристичке	организације	Града	Пожаревца,	
бр.	УО	–	04/21-1	од	17.	марта	2021.	године.		

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-7

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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20
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	 раду	
Јавне	установе	“Спортски	центар	Пожаревац”	за	
2020.	 годину,	 бр.	 148/2-1	 од	 24.	 фебруара	 2021.	
године	 и	 Извештај	 о	 финансијском	 пословању	
1.1.2020.	–	31.12.2020.	године,	бр.	137	од	22.	фе-
бруара	2021.	године,	па	је	на	основу	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 Извештај о раду Јавне 
установе “Спортски центар Пожаревац” за 2020. 
годину и Извештај о финансијском пословању 

1.1.2020. – 31.12.2020. године

I
Даје	 се	 сагласност	 на	 Извештај	 о	 раду	 Јавне	

установе	“Спортски	центар	Пожаревац”	за	2020.	го-
дину,	бр.	148/2-1	од	24.	фебруара	2021.	године,	који	
је	усвојен	Одлуком	Управног	одбора	Јавне	установе	
“Спортски	центар	Пожаревац”,	бр.	148/2	од	24.	фе-
бруара	2021.	године.	

II
Даје	се	сагласност	на	Извештај	о	финансијском	

пословању	1.1.2020.	–	31.12.2020.	године,	бр.	137	од	
22.	фебруара	2021.	године,	који	је	усвојен	Одлуком	
Управног	одбора Јавне	установе	„Спортски	центар	
Пожаревац”,	бр.	148/1	од	24.	фебруара	2021.	године.				

III
	 Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-8

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

21
Скупштина	 Града	 Пожаревца,	 на	 седници	 од	

20.	 маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	
пословању	 Апотекарске установе Пожаревац за	
2020.	 годину,	 бр.	 260	 од	 23.	 фебруара	 2021.	 годи-
не,	па	 је	на	основу	члана	27.	став	1.	тач.	10.	и	14.	
Статута	Апотекарске	установе	Пожаревац		(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца",	бр.	2/21)	 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 Извештај о 

пословању Апотекарске установе Пожаревац за 
2020. годину 

I
Даје	 се	 сагласност на Извештај	 о	 пословању	

Апотекарске	 установе Пожаревац	 за	 2020.	 годину, 
бр.	260	од	23.	фебруара	2021.	године,	који	је	усвојен	
Одлуком	 Управног	 одбора Апотекарске	 установе 
Пожаревац,	бр.	263	од	23.	фебруара	2021.	године.	

II
	Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-9

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

22
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	 раду	
Центра	 за	 социјални	рад	Пожаревац	 за	2020.	 го-
дину,	 бр.	 1.3-55110-415/1	 од	 3.	 марта	 2021.	 го-
дине	 са	 Извештајем	 о	 оствареним	 приходима	 и	
расходима	Центра	за	социјални	рад	у	Пожаревцу	
за	период	од	1.1.2020.	до	31.12.2020.	године,	па	је	
на	 основу	члана	11.	 став	1.	 алинеја	шеста	Одлуке	
о	 оснивању	 установе	 Центар	 за	 социјални	 рад	
Пожаревац	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца",	
бр.	 2/12	 -	 пречишћен	 текст,	 17/16	 и	 4/18)	 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 Извештај о раду 

Центра за социјални рад Пожаревац за 2020. 
годину са  Извештајем о оствареним приходима 

и расходима Центра за социјални рад у 
Пожаревцу за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. 

године
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I
Даје	 се	 сагласност	 на	Извештај	 о	 раду	Центра	

за	 социјални	 рад	 Пожаревац	 за	 2020.	 годину,	
бр.	 1.3-55110-415/1	 од	 3.	 марта	 2021.	 године	 са  
Извештајем	 о	 оствареним	приходима	 и	 расходима	
Центра	 за	 социјални	 рад	 у	 Пожаревцу	 за	 период	
од	1.1.2020.	до	31.12.2020.	године,	који	су	усвојени	
Одлуком	Управног	одбора	Центра	за	социјални	рад	
Пожаревац,	бр.	1.3-55110-415/2	од	5.	марта	2021.	го-
дине.				

	Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	
Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-7-10

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

23
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	 раду	
Градске	управе	Града	Пожаревца	за	период	од	1.1.–	
31.12.2020.	 године,	 број:	 01-020-1/2021,	 па	 је	 на	
основу	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 Извештај о раду 

Градске управе Града Пожаревца ,
за период од 1.1– 31.12.2020. године, број 01-020-

1/2021

1.	 ДАЈЕ	 СЕ	 САГЛАСНОСТ	 на	 	 Извештај	 о	
раду	Градске	управе	Града	Пожаревца	за	период	од	
1.1.	–	31.12.2020.	године,	број:	01-020-1/2021.

2.	 Ово	решење	објавити	у	„Службеном	гласни-
ку	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-8

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

24
Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	

маја	 2021.	 године,	 разматрала	 је	 Извештај	 о	 раду	
Градског	 правобранилаштва	 Града	 Пожаревца	 за	
2020.	 годину,	 ЈП.	 бр.	 6/21	 од	 18.	 јануара	 2021.	 го-
дине,	па	 је	 на	 основу	 члана	 4.	 став	 2.	Одлуке	 о	
Градском	 правобранилаштву	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/14	
и	2/21)	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 Извештај о раду

 Градског правобранилаштва Града Пожаревца 
за 2020. годину

1.	 Даје	се	сагласност	на	Извештај	о	раду	Град-
ског	 правобранилаштва	 Града	Пожаревца	 за	 2020.	
годину,	ЈП.	бр.	6/21	од	18.	јануара	2021.	године.

2.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-9

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

25
На	основу	чл.	63.	став	2.	и	64.	став	2.	Закона	о	

јавним	 предузећима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	
15/16	и	88/19),	члана	66.	ст.	1.	и	3.	у	вези	са	чланом	
32.	 став	 1.	 тачка	 8)	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	гласник	РС“,	бр.	129/07,	83/14	-	др.	за-
кон,	101/16	-	др.	закон	и	47/18)	и	члана	39.	став	1.	
тачка	13),	 а	у	вези	са	чланом	82.	 став	1.	 тачка	11)	
Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Гра-
да	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о усвајању Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности 

из Програма пословања јавних предузећа, 
друштава капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о 
јавним предузећима, а чији је оснивач Град 
Пожаревац за четврти квартал 2020. године 
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I
	 Усваја	 се	Информација	 о	 степену	 усклађе-

ности	 планираних	 и	 реализованих	 активности	 из	
Програма	 пословања	 јавних	 предузећа,	 друштава	
капитала	и	других	облика	организовања	на	која	се	
примењује	 Закон	 о	 јавним	 предузећима,	 а	 чији	 је	
оснивач	Град	Пожаревац	 за	 четврти	квартал	2020.	
године	 бр.	 08-023-4/2021	 од	 5.2.2021.	 године,	 која	
чини	саставни	део	овог	решења.	

II
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца“	и	на	 званичној	интер-
нет	страници	Града	Пожаревца.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-10

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

26
На основу чл.	63.	став	2.	и	64.	став	2.	Закона	о	

јавним	 предузећима	 („Службени гласник	 РС“,	 бр. 
15/16	и	88/19),	члана	66.	став	1.	и	3.	у	вези	са	чла-
ном	 32.	 став	 1.	 тачка	 8)	 Закона	 о	 локалној	 самоу-
прави	 („Службени гласник РС“,	 бр.	 129/07,	 83/14	
-	др.	закон,	101/16	-	др.	закон	и	47/18)	и	члана	39.	
став 1. тачка	13),	а	у	вези	са	чланом	82.	став	1.	тачка	
11)	Статута Града Пожаревца	(„Службени гласник 
Града Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18	 –	 исправка	 и	
10/19),	

Скупштина Града Пожаревца,	на седници од	20.	
маја	2021.	године,	донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о усвајању Информације о степену 
усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања јавних 
предузећа, друштава капитала и других облика 

организовања на која се примењује Закон о 
јавним предузећима, а чији је оснивач Град 

Пожаревац за први квартал 2021. године 

I
Усваја	се	Информација	о	степену усклађености 

планираних	и	реализованих активности из Програма 
пословања јавних предузећа,	друштава капитала	и	
других облика организовања на која се примењује 
Закон	о	јавним предузећима,	а	чији је оснивач Град 

Пожаревац за први квартал	2021.	године бр.	08-023-
26/2021	од	6.5.2021.	године,	која	чини	саставни	део	
овог	решења.	

II
Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	 Пожаревца“	 и	 на	 званичној	 интернет	
страници	Града	Пожаревца.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-11

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	основу	члана	50.	ст.	4.	и	5,	у	вези	члана	66.	

став	 5.	 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	64)	и	74.	
став	6.	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	
и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата и функције члана Градског 

већа Града Пожаревца   

1.	 Утврђује	се	да	је	20.	маја	2021.	године,	То-
мици	Стојановићу	престао	мандат	и	функција	члана	
Градског	већа	Града	Пожаревца,	пре	истека	времена	
на	које	је	изабран,	због	поднете	писмене	оставке.

2.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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28
На	основу	чл.	2.	став	2,	100.	став	5.	и	137.	став	1.		

Пословника	Скупштине	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	14/18),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за штампање и 
печаћење гласачких листића за избор 

два члана Градског већа Града Пожаревца

 
1.	Образује	се	Комисија	за	штампање	и	печаћење	

гласачких	листића	за	избор	два	члана	Градског	већа	
Града	Пожаревца	(у	даљем	тексту:	Комисија)	у	сас-
таву:

1)		Милена	 Елбоурсх,	 представница	 Одборнич-
ке	групе	Александар	Вучић	–	За	нашу	децу.,	
председница,

2)		Филип	 Грубетић,	 представник	 Одборничке	
групе	Социјалистичка	партија	Србије	–	Једин-
ствена	Србија,	члан	и

3)	 	Ивица	Миленковић,	представник	Одборничке	
групе	ДОСТА	ЈЕ	БИЛО	–	РИИС	ИСТОК,	члан.

Председник	Комисије	је	Милена	Елбоурсх,	најс-
тарија	одборница	из	реда	чланова	Комисије.	

2.	 Комисија	 саставља	 записник,	 који	 потписују	
сви	чланови	Комисије.

3.	Рад	Комисије	завршава	се	предајом	гласачких	
листића	и	потписаног	записника	руководиоцу	гла-
сања.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-1-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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На	 основу	 чл.	 2.	 став	 2,	 100.	 став	 5.	 и	 139.	

Пословника	 Скупштине	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	14/18),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20. 
маја	2021.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за гласање у поступку 

избора два члана Градског већа Града 
Пожаревца

1.	Образује	 се	Комисија	 за	 гласање	 у	 поступку	
избора	два	члана	Градског	већа	Града	Пожаревца	(у	
даљем	тексту:	Комисија),	у	саставу:

1)	 Предраг	Мијатовић,	као	руководилац	тајног	
гласања,	председник	Скупштине	Града	Пожаревца,	

2)	 Наташа	 Крстић,	 заменица	 председника	
Скупштине	Града	Пожаревца,

3)	 Анђелка	 Оташевић,	 секретар	 Скупштине	
Града	Пожаревца,

4)	 Душан	 Костић,	 члан,	 представник	 Одбор-
ничке	групе	Александар	Вучић	–	За	нашу	децу.,

5)	 Бојана	 Живковић,	 члан,	 представница	 Од-
борничке	 групе	 Социјалистичка	 партија	 Србије	 –	
Јединствена	Србија	и

6)	 Драгана	 Спасојевић,	 члан,	 представница	
Одборничке	групе	ДОСТА	ЈЕ	БИЛО	–	РИИС	ИС-
ТОК.

2.	Задатак	Комисије	је	да	спроведе	и	утврди	ре-
зултат	тајног	 гласања	за	избор	два	члана	Градског	
већа	Града	Пожаревца.

3.		Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца‘‘.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-1-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

30
На	основу	чл.	32.	став	1.	тачка	12)	и	45.	став	1.	

а	у	вези	члана	66.	став	5.	Закона	о	локалној	само-
управи	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	129/07,	83/14	
–	др.	закон,	101/16	–	др.	закон	и	47/18),	чл.	39.	став	
1.	 тачка	17)	и	члана	77.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору два члана Градског већа Града 

Пожаревца

1.	 Бирају	 се	 за	 чланове	 Градског	 већа	 Града	
Пожаревца:	

·	 Несторовић	др	Горан	из	Пожаревца	и
·	 Пантић	Иван	из	Пожаревца.
2.	 Мандат	 новоизабраних	 чланова	 Градског	

већа	Града	Пожаревца	траје	до	истека	мандата	Град-



20.	маj	2021.																						СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 Страна	35	–	Број	6

ског	већа	Града	Пожаревца.
3.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	,,Служ-

беном	гласнику	Града	Пожаревца”.

 
У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-1-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-1
На	 основу	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9)	 у	 вези	 са		

чланом	66.	ст.	1.	и	3.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	гласник	РС“,	бр.	129/07,	83/14	-	др.	за-
кон	,	101/16	–	други	закон	и	47/18)	и	члана	39.	став	
1.	тачка	13)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о  престанку мандата  вршиоца дужности 
директора  Јавног предузећа „Љубичево“ 

Пожаревац

1.	 Констатује	се	да	Мирку	Стојановићу	прес-
таје	 мандат	 вршиоца	 дужности	 директора	 Јавног	
предузећа	 „Љубичево“	 Пожаревац,	 дана	 20.	 маја	
2021.	 године,	 због	 именовања	 на	место	 директора	
Јавног	предузећа	„Љубичево“	Пожаревац.

2.	 Диспозитив	овог	решења	објавити		у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

 

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-1

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-2
На	основу	чл.	24.	став	3.,	30.	и	42.	став	2.	Закона	

о	јавним	предузећима	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	
15/16	и	88/19),	члана	32.	став	1.	тачка	9)	у	вези	са	

чланом	66.	став	1.	и	3.	Закона	о	локалној	самоупра-
ви	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	129/07,	83/14	-	др.	
закон,	101/16	–	други	закон	и	47/18)	и	члана	39.	став	
1.	тачка	13)	Статута	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	а	на	основу	спроведеног	јавног	конкур-
са,	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р  Е  Ш Е  Њ Е
о именовању директора Јавног предузећа 

„Љубичево“ Пожаревaц

1.	 Именује	се	Мирко	Стојановић,	доктор	вете-
ринарске	медицине,	за	директора	Јавног	предузећа	
„Љубичево“	Пожаревац,	на	период	од	четири	годи-
не,	почев	од	21.	маја	2021.	године.

2.	 	Именовани		директор	је	дужан	да	ступи	на	
функцију	у	року	од	осам	дана	од	дана	објављивања	
овог	решења	у	„Службеном	гласнику	Републике	Ср-
бије“.

3.	 Ово	 решење	 са	 образложењем	 објавити	 у	
„Службеном	 гласнику	 Републике	 Србије“,	 „Служ-
беном	 гласнику	 Града	Пожаревца“	 и	 на	 званичној	
интернет	страници	Града	Пожаревца.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

Правни	 основ	 за	 доношење	 овог	 решења	 садр-
жан	је	у	члану	24.	став	3,	члану	30.	и	члану	42.	став	
2.	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	 („Службени	 глас-
ник	РС“,	бр.	15/16	и	88/19),	члану	32.	став	1.	тачка	
9)	у	вези	са	чланом	66.	став	1.	и	3.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 129/07,	
83/14	 -	 др.	 закон,	 101/16	 –	 други	 закон	 и	 47/18)	 и	
члану	39.	став	1.	тачка	13)	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19).

Чланом	24.	став	3.	Закона	о	јавним	предузећима	
прописано	је	да	директора	јавног	предузећа	чији	је	
оснивач	 јединица	локалне	самоуправе	именује	ор-
ган	одређен	статутом	јединице	локалне	самоуправе,	
на	период	од	четири	године,	а	на	основу	спроведе-
ног	јавног	конкурса.

Чланом	30.	Закона	прописано	је	да	се	директор	
јавног	предузећа	именује	након	спроведеног	јавног	
конкурса.	

Чланом	42.	став	2.	Закона	прописано	је	да	се	акт	
о	именовању	директора	јавног	предузећа	чији	је	ос-
нивач	 аутономна	 покрајина	 или	 јединица	 локалне	
самоуправе,	са	образложењем,	објављује	и	у	служ-
беном	гласилу	аутономне	покрајине,	односно	једи-
нице	локалне	самоуправе.	

Чланом	 32.	 став	 1.	 тачка	 9)	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 је	 прописано	 да	 Скупштина	 општине	
у	складу	са	законом	именује	и	разрешава	управни	
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и	надзорни	одбор,	именује	и	разрешава	директоре	
јавних	предузећа,	установа,	организација	и	служби,	
чији	је	оснивач	и	даје	сагласност	на	њихове	статуте,	
у	складу	са	законом.	

Чланом	66.	став	1.	Закона	о	локалној	самоупра-
ви	прописано	је	да	органи	града	обављају	послове	
предвиђене	овим	законом	за	органе	општине,	као	и	
друге	послове	утврђене	 законом	и	статутом	града,	
а	став	3.	истог	члана	прописује	да	се	одредбе	овог	
закона	које	се	односе	на	скупштину	општине	при-
мењују	и	на	градску	скупштину.

Чланом	39.	став	1.	тачка	13)	Статута	Града	Пожа-
ревца	прописано	 је	да	Скупштина	Града,	у	складу	
са	законом,	именује	и	разрешава	надзорни	одбор	и	
директора	јавног	предузећа	чији	је	оснивач,	даје	са-
гласност	на	 статут	 јавног	предузећа	и	 врши	друга	
права	оснивача	у	складу	са	законом	и	оснивачким	
актом.	

Скупштина	Града	Пожаревца	 је	 донела	Одлуку	
о	 спровођењу	 јавног	 конкурса	 за	 избор	 директора	
Јавног	 предузећа	 ‹›Љубичево››	 у	 Пожаревцу	 чији	
је	 оснивач	Град	Пожаревац,	 број	 011-06-14/2021-8	
од	 11.	фебруара	 2021.	 године	 („Службени	 гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.	 2/21).	 Оглас	 о	 јавном	 кон-
курсу	за	избор	директора	Јавног	предузећа	„Љуби-
чево“	 Пожаревац	 (у	 даљем	 тексту	 конкурс)	 је	
објављен	у	„Службеном	гласнику	РС“,	бр.	13/2021	
од	 17.02.2021.	 године,	 дневном	 листу	 „Данас“	 од	
17.02.2021.	године	и	на	интернет	презентацији	Гра-
да	Пожаревца.

Рок	за	подношење	пријава	био	је	30	дана	од	дана	
објављивања	конкурса	у	„Службеном	гласнику	Ре-
публике	 Србије“.	 Почетак	 рока	 је	 био	 18.02.2021.	
године,	а	завршетак		рока		19.03.2021.	године.

У	року	за	пријављивање	на	јавни	конкурс,	преко	
пријемне	писарнице	Градске	управе	Града	Пожаре-
вца	пристигле	су	3	пријаве.

Комисија	је	у	пуном	саставу	од	5	чланова,	на	сед-
ници	одржаној	дана	23.03.2021.	године	констатова-
ла	да	су	на	јавни	конкурс	за	именовање	директора	
Jавног	предузећа	„Љубичево“	Пожаревац	преко	пи-
сарнице	Градске	управе	Града	Пожаревца	пристиг-
ле	3	пријаве.	Комисија	је	констатовала	да	су	пријаве	
поднете	благовремено	дана	01.03.2021.	године	под	
бројем	 11-06-31/2021,	 дана	 10.03.2021.	 године	 под	
бројем	07-111-8/2021	и	дана	15.03.2021.	године	под	
бројем	07-111-12/2021.	

Након	отварања	пријаве	број	11-06-31/2021	Ко-
мисија	 је	 једногласно	 утврдила	 и	 констатовала	 да	
је	 пријава	 са	 конкурсном	 документацијом	 Ристић	
Јовице,	дипломираног	инжењера	пољопривреде	из	
Пожаревца,	потпуна	и		да	су	према	приложеној	до-
кументацији	испуњени	услови	за	учешће	кандидата	
у	изборном	поступку.

Након	отварања	пријаве	број	07-111-8/2021	Ко-
мисија	 је	 једногласно	 утврдила	 и	 констатовала	 да	
је	пријава	са	конкурсном	документацијом	Јанковић	
Владана,	доктора	ветеринарске	медицине	из	Пожа-

ревца,	потпуна	и		да	су	према	приложеној	докумен-
тацији	испуњени	услови	за	учешће	кандидата	у	из-
борном	поступку.

Након	отварања	пријаве	број	07-111-12/2021	Ко-
мисија	је	једногласно	утврдила	и	констатовала	да	је	
пријава	са	конкурсном	документацијом	Стојановић	
Мирка,	 доктора	 ветеринарске	 медицине	 из	 Пожа-
ревца,	потпуна	и	да	су	према	приложеној	докумен-
тацији	испуњени	услови	за	учешће	кандидата	у	из-
борном	поступку.

Након	 констатовања	 уредности	 пријава,	 Коми-
сија	је	саставила	списак	кандидата	са	којима	ће	се	
спровести	 изборни	 поступак,	 а	 сходно	 члану	 40.	
Закона	 о	 јавним	предузећима	 („Службени	 гласник	
РС“,	бр.	15/16	и	88/19).

Комисија	 је,	 у	 складу	 са	 чланом	 40.	 став	 5.	
Закона	 о	 јавним	 предузећима	 („Службени	 глас-
ник	Републике	Србије“,	бр.	15/16	и	88/19)	и	чла-
ном	 2.	Уредбе	 о	мерилима	 за	 именовање	 дирек-
тора	 јавног	 предузећа	 („Службени	 гласник	 РС“,	
бр.	65/16),	обавештењем	број:	08-023-16/2021	од	
25.03.2021.	године,	обавестила	кандидате	о	дату-
му,	 месту	 и	 времену	 обављања	 усмене	 провере	
(разговором)	 стручне	 оспособљености,	 знања	 и	
вештина	 кандидата,	 провере	 рада	 на	 рачунару	 и	
писане	провере).		

Комисија	 је,	 у	 пуном	 саставу	 од	 5	 чланова,	 на	
седницама	 одржаним	 дана	 05.04.2021.	 године,	
06.04.2021.	 године	 и	 07.04.2021.	 године	 обавила	
усмену	 проверу	 стручне	 оспособљености,	 знања	
и	 вештина	кандидата,	 писану	проверу	из	материје	
која	 је	 обухватила	 питања	 из	 области	 делатности	
јавног	 предузећа	 за	 које	 је	 кандидат	 конкурисао,	
односно	 области	 из	 Закона	 о	 јавним	 предузећима	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 15/16	 и	 88/19),	 Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18-	 исправка	 и	 10/19)	 и	
Одлуке	о	усклађивању	пословања	Јавног	предузећа	
„Љубичево“	у	Пожаревцу	са	Законом	о	јавним	пре-
дузећима	 	 („Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр.	12/16)	као	и	проверу	знања	кандидата	везано	за	
рад	на	рачунару.	Сваки	члан	Комисије	је	појединач-
но	оценио	кандидата	из	наведених	области,	осим	из	
области	провере	знања	за	рад	на	рачунару,	за	коју	је	
проверу	и	 оцењивање	извршио	члан	Комисије	Го-
ран	Несторовић,	доктор	техничких	наука,	акредито-
вани	ECDL	испитивач.

Обзиром	да	су	кандидати	испунили	мерила	про-
писана	 за	 именовање	 директора	 јавног	 предузећа,	
Комисија	 је	на	 седници	одржаној	дана	08.04.2021.	
године,	 саставила	 Ранг	 листу	 кандидата	 за	 избор	
директора	ЈП	„Љубичево“	Пожаревац,	број:	08-023-
16/2021-5,	 са	бројчано	исказаним	и	утврђеним	ре-
зултатом:

1.	Стојановић	Мирко	из	Пожаревца,	 -	просечан	
број	бодова	у	изборном	поступку	23,75

2.	 Јанковић	 Владан	 из	 Пожаревца,	 -	 просечан	
број	бодова	у	изборном	поступку	22,75
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3.	Ристић	Јовица	из	Пожаревца,	-	просечан	број	
бодова	у	изборном	поступку	14,55

Комисија	је	из	конкурсне	документације	утврди-
ла	да	кандидат	Стојановић	Мирко		има	завршен	Ве-
теринарски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду,	 са	
просеком	6,73,	звање-доктор	ветеринарске	медици-
не,	да	је	од	1993.	до	1995.	године	радио	као	руково-
дилац	здравствене	заштите	на	фарми	у	Летњиковцу	
и	 Мустапићу	 у	 ДП	 ‘’Пољопривреда’’	 Пожаревац,	
од	1995.	до	1997.	радио	је	као	ветеринар	у	ветери-
нарској	амбуланти	‘’Јова’’,	затим	је	1997.	у	Великом	
Црнићу	отворио	приватну	ветеринарску	амбуланту	
‘’Мирко’’,	где	је	радио	до	2015.	године,	да	би	у	пе-
риоду	од	2015.	до	2021.	 године	обављао	функцију	
директора	 и	 вршиоца	 дужности	 директора	 Јавног	
предузећа	‹›Љубичево››,	Пожаревац.

Сходно	члану	41.	став	2.	Закона	о	јавним	преду-
зећима,	Записник	о	спроведеном	изборном	поступ-
ку	број:	08-023-16/2021-5	и	Ранг	листу	Комисија	је	
доставила	Градском	већу,	као	надлежној	организа-
ционој	јединици	Градске	управе	Града	Пожаревца.	

Имајући	 у	 виду	 напред	 наведено,	 Скупштина	
Града	Пожаревца	донела	је	одлуку	као	у	диспозити-
ву	овог	решења.

Процена	 финансијских	 средстава	 потребних	 за	
спровођење	одлуке

Процењујући	 финансијске	 ефекте	 предлога	 Ре-
шења	на	буџет	Града	Пожаревца	утврђено	је	да	су	за	
спровођење	Решења	обезбеђена	 средства	 у	 буџету	
за	трошкове	Бруто	2	зараде	директора	у	износу	од	
2.835.860,28	динара.

Упутство	 о	 правном	 средству:	 Ово	 решење	
коначно	 је	у	управном	поступку	и	не	може	се	по-
бијати	жалбом,	али	се	против	њега	може	покрену-
ти	управни	спор	пред	Управним	судом	у	року	од	30	
дана	од	дана	његовог	пријема.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-2

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-3
На	 основу	 члана	 18.	 став	 1.	 Закона	 о	 јавним	

службама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	42/91,	71/94,	
79/05	 -	 др.	 закон,	 81/05	 -	 испр.	 др.	 закона,	 83/05	 -	
испр.	др.	закона	и	83/14	-	др.	закон),	члана	34.	став	
2,	у	вези	члана	37.	став	2.	Закона	о	култури	(„Служ-
бени	 гласник	 Републике	Србије“,	 бр.	 72/09,	 13/16,	
30/16	–	исправка,	6/20	и	47/21),	 	члана	66.	ст.	1.	и	
3,	у	вези	са	чланом	32.	став	1.	тач.	6)	и	9)	Закона	о	

локалној	самоуправи	(„Службени	гласник		РС“,	бр.	
129/07,		83/14	–	др.	закон,	101/16	-	др.	закон	и	47/18)	
и	члана	39.	став	1.	 тачка	14)	Статута	Града	Пожа-
ревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	
10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),				

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од		20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о  престанку дужности вршиоца дужности 

директорке Историјског архива Пожаревац

I
Констатује	 се	 да	 др	 Јасмини	 Николић,	 етноло-

гу-антропологу	и	архивском	саветнику	из	Пожаре-
вца,	 престаје	 дужност	 вршиоца	 дужности	 дирек-
торке	Историјског	архива	Пожаревац,	дана	20.	маја	
2021.	године,	због	именовања	директора	Историјс-
ког	архива	Пожаревац.

II	
Ово	 решење	 	 објавити	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-3

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-4
На	основу	члана	35.	ст.	1.	и	9.	Закона	о	култури	

(„Службени	гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/09,	
13/16,	30/16	–	исправка,	6/20	и	47/21),	члана	66.	ст.	
1.	и	3,	у	вези	са	чланом	32.	став	1.	тачка	6)	и	9)	За-
кона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник		
РС“,	бр.	127/09,	83/14	–	др.	закон	и	101/16	–	др.	за-
кон),	члана	38.	став	1.	Статута	Историјског	архива	
Пожаревац	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр.	1/11	и	4/18),	члана	39.	став	1.	тачка	14)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),	на	осно-
ву	спроведеног	јавног	конкурса,	по	Предлогу	листе	
кандидата	за	именовање	директора	Историјског	ар-
хива	Пожаревац,	бр.	821/3,	који	је	утврдио	Управни	
одбор	Историјског	 архива	Пожаревац,	 на	 седници	
од	6.	маја	2021.	године,

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је
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Р Е Ш Е Њ Е
о  именовању директорке Историјског архива 

Пожаревац

I	
Именује	се	др	Јасмина	Николић,	етнолог-антро-

полог	и	архивски	саветник	из	Пожаревца,	за	дирек-
торку	Историјског	архива	Пожаревац,	на	период	од	
четири	године,	почев	од	21.	маја	2021.	године.

II
Ово	 решење	 објавити	 	 у	 „Службеном	 гласнику	

Града	Пожаревца“.
 

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

Правни	основ	за	доношење	овог	решења	садржан	
је	у	члану	35.	ст.	1.	и	9.	Закона	о	култури	(„Службени	
гласник	Републике	Србије“,	бр.	72/09,	13/16,	30/16	–	
исправка,	6/20	и	47/21),	члану	66.	став	1.	и	3,	у	вези	
са	чланом	32.	став	1.	тачка	6)	и	9)	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 	 РС“,	 бр.	 127/09,	
83/14	–	др.	закон	и	101/16	–	др.	закон	и	47/18),	члана	
41.	 ст.	 2	 и	 9.	Статута	Установе	Центар	 за	 културу	
Пожаревац	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	
бр	15/16	и	6/18)	и	члану	39.	став	1.	тачка	14)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19).

Чланом	35.	став	1.	Закона	о	култури	прописано	
је	да	се	директор	установе	чији	је	оснивач	јединица	
локалне	самоуправе,	именује	на	основу	претходно	
спроведеног	 јавног	конкурса,	на	период	од	четири	
године	и	може	бити	поново	именован,	а	став	9.	ис-
тог	члана		прописује	да	оснивач	именује	директора	
установе	са	Листе.

Чланом	66.	став	1.	Закона	о	локалној	самоупра-
ви	прописано	је	да	органи	града	обављају	послове	
предвиђене	овим	законом	за	органе	општине,	као	и	
друге	послове	утврђене	законом	и	статутом	града,	а	
став	3.	истог	члана	прописује	да	одредбе	овог	зако-
на	које	се	односе	на	скупштину	општине	примењују	
се	на	градску	скупштину.

Чланом	32.	став	1.	тачка	6)	Закона	о	локалној	само-
управи	је	прописано	да	Скупштина	општине,	у	скла-
ду	са	законом	доноси	прописе	и	друге	опште	акте.

Чланом	 32.	 став	 1.	 тачка	 9)	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 је	 прописано	 да	 Скупштина	 општине	
именује	 и	 разрешава	 управни	 и	 надзорни	 одбор,	
именује	 и	 разрешава	 директоре	 јавних	 предузећа,	
установа,	организација	и	служби,	чији	је	оснивач	и	
даје	сагласност	на	њихове	статуте,	у	складу	са	за-
коном.

Чланом	38.	 став	 1.	Статута	Историјског	 архива	
Пожаревац	прописано	је	да	директора	Архива	име-
нује	и	разрешава	Оснивач.

Чланом	39.	став	1.	тачка	14)	Статута	Града	По-
жаревца	прописано	је	да	Скупштина	Града,	у	скла-

ду	са	законом	именује	и	разрешава	управни	одбор,	
надзорни	одбор	и	директора	установе,	организације	
и	службе,	чији	је	оснивач	и	даје	сагласност	на	њихо-
ве	статуте,	у	складу	са	законом.

Управни	 одбор	 Историјског	 архива	 Пожаревац	
је	расписао	Јавни	конкурс	за	именовање	директора	
Историјског	архива	Пожаревац,	који	је	објављен	на	
сајту	Националне	службе	за	запошљавање	и	днев-
ном	листу	„Политика“,	дана	7.	априла	2021.	године.

У	 прописаном	 року	 пристигле	 су	 две	 пријаве:	
пријава	кандидаткиње	др	Јасмине	Николић,	и	прија-
ва	кандидаткиње	др	Јасмине	Живковић.	

По	 спроведеном	 Јавном	 конкурсу,	 Историјски	
архив	Пожаревац	је	Граду	Пожаревцу	доставио	са-
чињен	образложен	Предлог	листе	кандидата	за	име-
новање	 директора	Историјског	 архива	Пожаревац,	
бр.	821/3	од	6.	маја	2021.	године	са	мишљењем	Уп-
равног	 одбора	о	 стручним	и	организационим	 спо-
собностима	 сваког	 кандидата,	 имајући	 у	 виду	 да	
обе	кандидаткиње	испуњавају	услове	из	Јавног	кон-
курса	за	именовање	директора	Историјског	архива	
Пожаревац,	као	и	записник	о	обављеном	разговору.

Имајући	у	виду	да	је	чланом	35.	став	9.	Закона	о	
култури	предвиђено	да	оснивач	именује	директора	
установе	 са	Листе,	 члан	Градског	 већа	 задужен	 за	
ресор	 невладине	 организације,	 култура,	 информи-
сање,	 социјална	 питања,	 друштвене	 делатности	 je	
узимајући	у	обзир	мишљење	Управног	одбора	Ис-
торијског	архива	Пожаревац	и	наводе	чланова	Уп-
равног	 одбора	о	 стручним	и	организационим	 спо-
собностима	кандидаткиња,	доставио	Градском	већу	
Града	Пожаревца	иницијативу,	бр.	011-022-20/2021-
1	од	10.	маја	2021.	године,	да		се	за	директорку	Ис-
торијског	 архива	 Пожаревац	 именује	 др	 Јасмина	
Николић,	етнолог-антрополог	и	архивски	саветник	
из	Пожаревца.	

Сходно	наведеном,	донето		је	решење	као	у	дис-
позитиву.

Процена	 финансијских	 средстава	 потребних	 за	
спровођење	одлуке

Процењујући	 финансијске	 ефекте	 предлога	 Ре-
шења	на	буџет	Града	Пожаревца	утврђено	је	да	су	
за	спровођење	овог	Решења	обезбеђена	средства	у	
буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину.

Упутство	 о	 правном	 средству:	Против	 овог	 ре-
шења	може	се	поднети	тужба	Вишем	суду	у	Пожа-
ревцу	у	року	од	30	дана	од	дана	пријема	решења.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-4

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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31-5
На	 основу	 члана	 18.	 став	 1.	 Закона	 о	 јавним	

службама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	42/91,	71/94,	
79/05	 -	 др.	 закон,	 81/05	 -	 испр.	 др.	 закона,	 83/05	 -	
испр.	др.	закона	и	83/14	-	др.	закон),	члана	66.	ст.	1.	
и	3,	у	вези	са	чланом	32.	став	1.	тач.	6)	и	9)	Закона	о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник		РС“,	бр.	
129/07,		83/14	–	др.	закон,	101/16	-	др.	закон	и	47/18)	
и	члана	39.	став	1.	 тачка	14)	Статута	Града	Пожа-
ревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	
10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о  разрешењу дужности вршиоца дужности  

директорке Јавне установе „Спортски центар 
Пожаревац“ у Пожаревцу

1.	 Разрешава	 се	 Марија	 Трнавац,	 дужнос-
ти	 вршиоца	 дужности	 директорке	 Јавне	 установе	
„Спортски	 центар	Пожаревац“	 у	 Пожаревцу,	 дана	
20.	маја	2021.	године,	на	лични	захтев.

2.	 Ово	решење	објавити	у	„Службеном	гласни-
ку	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-5

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-6
На	 основу	 члана	 18.	 став	 1.	 Закона	 о	 јавним	

службама	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	42/91,	71/94,	
79/05	 -	 др.	 закон,	 81/05	 -	 испр.	 др.	 закона,	 83/05	 -	
испр.	др.	закона	и	83/14	-	др.	закон),	члана	66.	ст.	1.	
и	3,	у	вези	са	чланом	32.	став	1.	тач.	6)	и	9)	Закона	о	
локалној	самоуправи	(„Службени	гласник		РС“,	бр.	
129/07,	83/14	–	др.	закон,	101/16	–	др.	закон	и	47/18)	
и		члана	39.	став	1.	тачка	14)	Статута		Града		Пожа-
ревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	
10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја		2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању вршиоца дужности директорa 

Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ у 
Пожаревцу

1.	 Именује	се	Томица	Стојановић,	из	Пожарев-
ца,	за	вршиоца	дужности	директора	Јавне	установе	
„Спортски	центар	Пожаревац“	у	Пожаревцу,	почев	
од	21.	маја	2021.	године,	до	именовања	директора.

2.	 Диспозитив	овог	решењa	објавити		у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

 
У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-6

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-7
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	и	47/18)	и	члана	39.	став	1.	тачка	8)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19),

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

О Д Л У К У
о образовању Савета за безбедност Града 

Пожаревца

I	ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	1.
Овом	одлуком,	у	циљу	унапређења	нивоа	опште	

безбедности	 на	 територији	 Града	 Пожаревца,	 об-
разује	 се	Савет	 за	безбедност	Града	Пожаревца	 (у	
даљем	тексту:	Савет)	и	уређују	се:	његова	надлеж-
ност,	 именује	 стални	 	 састав	 и	 начин	 избора	 про-
ширеног	састава,	права	и	дужности	чланова	Савета,	
начин	рада	и	одлучивања,	 средства	 за	 рад	Савета,	
као	и	друга	питања	од	значаја	за	рад	Савета.

Члан	2.
Савет	 се	 образује	 као	 посебно	 стално	 радно	

тело	Скупштине	Града	Пожаревца	(у	даљем	тексту:	
Скупштина).

Савет	 је	 у	 свом	 раду	 независтан	 и	 самосталан.	
Савет	ради	и	одлучује	на	седницама.

Савет	је	за	свој	рад	одговоран	Скупштини,	којој	
по	потреби,	а	најмање	једном	годишње,	подноси	из-
вештај	о	свом	раду.
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II	НАДЛЕЖНОСТ	САВЕТА

Члан	3.
Савет	је	надлежан	да:
–	 анализира	 стање	 безбедности	 у	 локалној	

заједници,	и	у	том	циљу	да	прикупља	информације	
од	надлежних	органа	и	организација	и	врши	испити-
вање	 јавног	мнења	ради	идентификовања	кључних	
проблема	 грађана	 у	 локалној	 заједници	 и	 утврђи-
вања	 приоритета	 по	 питању	 безбедности	 у	 облас-
тима:	 безбедности	 људи	 и	 имовине,	 насилничког	
криминала	(вршњачко	насиље,	насиље	у	породици,	
хулиганизам	и	други	облици	насиља),	болести	зави-
сности,	јавног	реда	и	мира,	комуналног	реда,	спре-
чавања	дискриминације,	заштите	животне	средине,	
безбедности	 саобраћаја,	 спречавања	 и	 сузбијања	
других	асоцијалних	и	девијантних	понашања	у	свим	
областима	 живота	 и	 рада,	 колективне	 безбедности	
становништва	и	други,	као	и	осећаја	 сигурности	и	
других	проблема	везаних	за	квалитет	живота;

–	 сачини	Стратегију	и	Акциони	план	за	уна-
пређење	стања	безбедности	у	локалној	заједници;

–	 формира	радне	групе	за	поједина	питања	и	
поједине	 области	 безбедности	 у	 локалној	 заједни-
ци,	

–	 подноси	извештај	о	свом	раду	Скупштини;
–	 донесе	Пословник	о	раду	Савета;
–	 доноси	 мишљења,	 препоруке,	 предлоге	

мера	и	закључке;
–	 сарађује	са	партнерским	и	спољним	субјек-

тима;
–	 спроводи	и	прати	спровођење	пројеката	који	

се	односе	на	безбедност	у	локалној	заједници;
–	 промовише	 превенцију	 и	 значај	 безбедно-

сти	у	локалној	заједници	и	активности	које	се	спро-
воде	ради	њеног	постизања;

–	 пружа	савете	везане	за	питања	безбедности	
у	локалној	заједници	и	у	том	циљу	подржи	предлоге	
партнерских	односа	и	ближе	сарадње	надлежних

органа,	организација	и	грађана;
–	 упознаје	јавност	са	улогом	и	деловањем	Са-

вета.

III	САСТАВ	И	НАЧИН	ИЗБОРА	ЧЛАНОВА	
САВЕТА

Члан	4.
У	Савет	у	сталном	саставу	се	именују:
1.	 Саша	 Павловић,	 градоначелник	 Града	 По-

жаревца,	за	председника,
2.	 Предраг	Мијатовић,	председник	Скупштине	

Града	Пожаревца,	за	члана,
3.	 	Александар	Ђокић,	начелник	Браничевског	

управног	округа,	за	члана;
4.	 Драган	Вучићевић,	председник	Вишег	суда	

у	Пожаревцу,	за	члана;
5.	 Добрица	 Живковић,	 председник	 Основног	

суда	у	Пожаревцу,	за	члана;

6.	 Снежана	Дубајић,	Основни	јавни	тужилац	у	
Пожаревцу,	за	члана;

7.	 Драган	Рупар,	виши	јавни	тужилац	у	Пожа-
ревцу,	за	члана;

8.	 Славица	 Петровић,	 председник	 Прекршај-
ног	суда	у	Пожаревцу,	за	члана.

9.	 Милован	 Васић,	 командант	 гарнизона	 По-
жаревац,	за	члана;

10.	 	Др	Данко	Николић,	директор	Опште	болни-
це	Пожаревац,	за	члана;

11.	 	 Др	 Снежана	 Стојковић,	 директор	 Дома	
здравља	Пожаревца,	за	члана;

12.	 	Др	Ана	Јовановић,	директор	Завода	за	јавно	
здравље	Пожаревац,	за	члана;

13.	 	Татјана	Рајић,	директор	Центра	за	социјал-
ни	рад	Пожаревац,	за	члана;

14.	 	Велиша	Јоксимовић,	начелник	Школске	уп-
раве	Пожаревац,	за	члана;

15.	 	Лазар	Станојевић,	начелник	Градске	управе	
Пожаревац,	за	члана;

16.	 	 Александар	 Василијевић,	 начелник	Поли-
цијске	управе	Пожаревац,	за	заменика	председника;

17.	 	 Златан	 Светозаревић,	 начелник	 Одељења	
полиције	у	Пожаревцу,	за	члана

18.	 	Ненад	Ераковић,	командир	Полицијске	ис-
поставе	Пожаревац,	за	члана	и

19.	 	Владица	Тасић,	начелник	ОКП	Полицијске	
управе	Пожаревац,	за	члана.

Члан	5.
Поред	 чланова	 сталног	 састава	 из	 члана	 4.	 ове	

Одлуке,	чланови	Савета	могу	бити	и	други	грађани	
који	 чине	 проширени	 састав	 Савета,	 под	 условом	
да	поседују	доказану	стручност	и	дугогодишње	ан-
гажовање	на	унапређењу	безбедности,	да	су	актив-
но	учествовали	у	реализацији	пројеката	или	актив	
ности	које	су	усмерене	на	стварање	услова	за	без-
бедност	грађана,	као	и	да	поседују	стручност	у	раду	
у	институцијама	од	значаја	за	безбедност,	о	чему	је	
овлашћен	председник	Савета	да	донесе	решење	и	о	
томе	обавести	Савет.

Члан	6.
Чланови	Савета	именују	се	на	мандатни	период	

од	четири	године.

Члан	7.
Административно-стручне	 и	 техничке	 послове	

за	 потребе	 Савета	 обавља	 надлежно	 одељење	 за	
послове	органа	Града.

Члан	8.
Ради	ефикаснијег	рада,	Савет	може	да	формира	

радне	групе	за	поједина	питања	и	поједине	области	
безбедности	у	локалној	заједници.

Радне	 групе	 имају	 руководиоца	 из	 реда	Савета	
и	најмање	два	члана	из	области	за	које	се	група	об-
разује,	који	се	могу	именовати	из	реда	стручне	јав-
ности.
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IV	ПРАВА	И	ДУЖНОСТИ	ЧЛАНОВА	САВЕТА

Члан	9.
Чланови	Савета	имају	право	и	дужност	да	при-

суствују	 седницама	Савета	 и	 учествују	 у	његовом	
раду,	предлажу	Савету	разматрање	и	одлучивање	о	
одређеним	питањима,	као	и	да	дају	иницијативе	за	
припремање	аката	из	надлежности	Савета.

V	 НАЧИН	РАДА	И	ОДЛУЧИВАЊА

Члан	10.
Председник	Савета	сазива	седнице	по	потреби,	

а	 дужан	 је	 да	 је	 сазове	 на	 предлог	 најмање	 једне	
трећине	чланова	Савета.

Члан	11.
Рад	Савета	је	јаван.

Јавност	 рада	Савета	 обезбеђује	 се	 одржавањем	
конференција	за	штампу,	издавањем	саопштења,	као	
и	на	други	пого	дан	начин	за	информисања	грађана.

Када	 се	 на	 седници	 Савета	 разматрају	 питања	
из	њихове	надлежности,	у	раду	Савета,	по	позиву,	
могу	учествовати,	без	права	одлучивања,	представ-
ници	предузећа,	установа,	органа	 	и	организација,	
чији	је	оснивач	Град	Пожаревац.

Члан	12.
Савет	 може	 да	 ради	 и	 пуноважно	 одлучује	 ако	

седници	присуствује	већина	од	укупног	броја	чла-
нова	Савета.

Одлуке	из	своје	надлежности	Савет	доноси	већи-
ном	присутних	чланова	Савета.

Члан	13.
Пословником	 о	 раду	 Савета	 ближе	 се	 уређују	

права	и	дужности	председника,	заменика	председ-
ника	и	чланова	Савета,	као	и	начин	рада	и		одлучи-
вања.

VI	СРЕДСТВА	ЗА	РАД	САВЕТА

Члан	14.
Финансијска	 средства	 за	рад	Савета	обезбеђују	

се	из	буџета	Града,	а	могу	се	обезбеђивати	и	из	дру-
гих	извора,	у	складу	са	законом.

За	учешће	у	раду	Савету	припада	накнада	при-
сутнима	 по	 одлуци	 Скупштине,	 којом	 су	 уређене	
накнаде	за	рад	радних	тела	Скупштине.

VII	 ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	15.
Пословник	о	раду	Савета	донеће	Савет	на	својој	

првој	седници.

Члан	16.
Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	

објављивања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожа-
ревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-7

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-8
На	основу	чл.	29.	став	1.	тачка	3)	и	42.	став	3.	За-

кона	о	смањењу	ризика	од	катастрофа	и	управљању	
ванредним	ситуацијама	(„Службени	гласник	РС“,бр.	
87/18),	члана	5.	ст.	4.	и	6.	Уредбе	о	саставу,	начину	
и	организацији	рада	штабова	за	ванредне	ситуације	
(„Службени	Гласник	РС“,	бр.	27/20	)	члана	39.	став	
1.	 тачка	 44)	 Статут	 Града	 Пожаревца	 („Службени	
гласник	Града	Пожаревца“,	бр	10/1/,	12/18-исправка	
и	10/19)	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	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о разрешењу и образовању 

Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији Града Пожаревца и постављењу 

команданта, заменика команданта, начелника и 
чланова Градског штаба за ванредне ситуације 

на територији Града Пожаревца број 011-06-
131/2020-13-1 од 15. септембра 2020. године, број 
011-6-168/2020-20-1 од 9. октобра 2020. године и 
број 011-06-229/2020-26-28 од 24. децембра 2020. 

године

1.	 Врше	се	следеће	измене	у	члану	2.	Решења	
о	разрешењу	и	образовању	Градског	штаба	за	ван-
редне	ситуације	на	територији	Града	Пожаревца	и	
постављењу	команданта,	заменика	команданта,	на-
челника	и	чланова	Градског	штаба	за	ванредне	си-
туације	на	 територији	Града	Пожаревца,	 број	 011-
06-131/2020-13-1	 од	 15.	 септембра	 2020.	 године	 и	
Решења	о	изменама	и	допуна	Решења	о	разрешењу	
и	образовању	Градског	штаба	за	ванредне	ситуације	
на	територији	Града	Пожаревца	и	постављењу	ко-
манданта,	заменика	команданта,	начелника	и	члано-



Страна	42	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.

ва	Градског	штаба	за	ванредне	ситуације	на	терито-
рији	Града	Пожаревца,	број	011-06-168-2020-20-10	
од	9.	октобра	2020.	године	и	број	011-06-229/2020-
26-28	од	24.	децембра	2020.	године:

1)	 	Разрешава	 се	 дужности	 члана	 Штаба,	
Слободан	Јовић,

2)	 	Именује	се	за	члана	Штаба,	Марко	Марјано-
вић,	в.д.	директора	 ЈКП	„Комуналне	служ-
бе“	Пожаревац.

2.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-8

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-9
На	основу	члана	52.	 ст.	1.	и	3.	Закона	о	плани-

рању	 и	 изградњи	 («Службени	 гласник	 РС»,	 бр.	
72/09,	 81/09	 -	 исправка,	 64/10-	 УС,	 24/11,	 121/12,	
42/13	 -	УС,	50/13-	УС,	98/13	 -	УС,	132/14,	145/14,	
83/18,	31/19,	37/19	-	др.	закон	и	9/20),	члана	12.	ст.	1.	
и	2.	Правилника	о	начину	и	поступку	избора	члано-
ва	комисије	за	стручну	контролу	планских	докуме-
ната,	комисије	за	контролу	усклађености	планских	
докумената,	комисије	за	планове	јединице	локалне	
самоуправе	 и	 комисије	 за	 стручну	 контролу	 урба-
нистичког	пројекта,	праву	и	висини	накнаде	члано-
вима	комисије,	као	и	условима	и	начину	рада	коми-
сија	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	32/19)	и	члана	39.	
став	1.	тачка	8)	Статута	Градa	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18	 -	
исправка	и	10/19),	

Скупштинa	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за планове

Члан	1.
Овом одлуком образује се Комисија за планове 

Града	 Пожаревца	 (у	 даљем	 тексту:	 Комисија)	 и 
утврђују се	 параметри	 за	 утврђивање	 износа	
и	 начина	 исплате	 накнаде	 за	 рад	 у	 Комисији	
председнику	и	члановима Комисије	(у	даљем тексту: 
Одлука).

Члан	2.
Одлуком	се	образује	Комисија	за	планове	у	сле-

дећем	саставу:
1.	 	др	 Данило	Фурунџић,	 доктор	 наука	 -	 ари-

хтектуре	из	Београда,	департман	за	урбани-
зам	и	просторно	планирање	Архитектонског	
факултета	у	Београду,	за	председника,

2.	 	др	 Милош	 Станић,	 доктор	 грађевинских	
наука,	ванредни	професор	Грађевинског	фа-
култета	у	Београду,	из	Београда,	за	заменика	
председника,

3.	 	Драган	Вујичић,	дипл.	грађ.	инж.	из	Пожа-
ревца,	за	члана,

4.	 	Предраг	Паповић,	дипл.	 геодетски	инж.	из	
Пожаревца,	за	члана,

5.	 	Проф.	др	Дејан	Ђорђевић,	 редовни	профе-
сор	 Географског	 факултета	 Универзитета	
у	 Београду,	 продекан	 за	 наставу	Одсека	 за	
просторно	планирање,	за	члана,

6.	 	Проф.	др	Дејан	Филиповић,	редовни	профе-
сор	Географског	факултета	Универзитета	у	
Београду,	 декан	 Географског	 факултета,	 за	
члана,

7.	 	Проф.	др	Богдан	Лукић,	ванредни	професор	
Географског	факултета	Универзитета	у	Бео-
граду,	продекан	за	наставу	Одсека	за	прос-
торно	планирање,	за	члана,	

8.	 	Милена	Андрејић,	мастер	инж.	арх.	из	По-
жаревца,	за	члана,

9.	 	Стефан	Миленковић,	дипл.	правник,	 за	 се-
кретара	Комисије.

Члан	3.
У	 случају	 када	 Скупштина	 Града Пожаревца	

именује	 главног	 урбанисту	 у	 складу	 са	 Законом, 
главни	урбаниста	постаје	по	функцији	и	председник	
Комисије.

Члан	4.
Задатак	 Комисије	 из	 члана	 2.	 ове	 Одлуке	 је	

обављање	 стручних	 послова	 у	 поступку	 израде	 и	
спровођења	планских	докумената	,	стручне	провере	
усклађености	 урбанистичког	 пројекта	 са	 планским	
документом	и	законом	којим	се	уређује	планирање	
и	 изградња	 (у	 даљем	 тексту:	 Закон),	 као	 и	 давања	
стручног	 мишљења	 по	 захтеву	 надлежних	 органа	
управе.

Члан	5.
Председник	Комисије	 сазива	 седнице,	 предлаже	

дневни	ред	(у	сарадњи	са	надлежним	лицима	носиоца	
израде	планског	документа	који	је	предмет	заседања),	
председава	 седницама,	 потписује	 записнике	 и	
закључке	 Комисије,	 стара	 се	 о	 правилној	 примени	
правилника	 којим	 се	 уређују	 услови	 и	 начин	 рада	
Комисије	 и	 обавља	 друге	 послове	 које	 му	 повери	
Комисија,	у	складу	са	Законом	и	овом	Одлуком.

Заменик	 председника	 замењује	 председника	 у	
његовом	одсуству	обављајући	послове	из	његовог	
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делокруга,	односно	помаже	му	у	раду	или	обавља	
друге	 поверене	 послове	 Комисије,	 у	 складу	 са	
Законом	и	овом	Одлуком.

Стручне	и	административне	послове	за	потребе	
Комисије	 обезбеђује	 носилац	 израде	 планског	
документа.

Члан	6.
За	председника,	заменика	председника,	секре-

тара	и	чланове	Комисије	из	члана	2.	ове	Одлуке	
именују	се	лица	која	испуњавају	следеће	услове:	
да	су	признати	стручњаци	из	области	планирања	
и	изградње,	да	имају	високу	стручну	спрему,	од-
говарајућу	 личну	 лиценцу	 Инжењерске	 коморе	
Србије	 и	 најмање	 пет	 година	 радног	 искуства	 у	
струци.

Члан	7.
Мандат	председника	и	чланова	Комисије	из	чла-

на	2.	ове	Одлуке	траје	четири	године.

Члан	8.
Председнику	 и	 члановима	 Комисије	 из	 члана  

2.	 ове	Одлуке	 (у	 даљем	 тексту:	 чланови)	 за	 рад	 у	
Комисији	припада	накнада.

Члан	9.
Право	на	накнаду	имају	лица	која	нису	у	радном	 

односу	у	надлежном	органу	Града	Пожаревца	који	
спроводи	 поступак	 стручне	 контроле	 и	 поступак	
јавног	увида	и	којима	није	у	опису	посла	обављање	
послова	из	делокруга	рада	Комисије	из	члана	4.	ове	
Одлуке.

Члан	10.
Износ	накнаде	из	члана	8.	ове	Одлуке	утврђује	

се	на	месечном	нивоу,	 за	месеце	у	којима	 је	одр-
жана	једна	или	више	седница	Комисије,	у	висини	
23%	 просечне	 зараде	 без	 пореза	 и	 доприноса	 у	
Републици	Србији,	према	последњем	објављеном	
податку	 Републичког	 завода	 за	 статистику,	 а	 на	
основу	права	на	накнаду	и	евиденције	о	присуству	
седници,	 које	 утврђује	 и	 оверава	 секретар	
Комисије.

Уколико	се	у	току	месеца	одржи	више	седница	
Комисије,	право	на	накнаду	имају	чланови	који	су	
присуствовали	свим	одржаним	седницама.

Члан	11.
Чланови	Комисије	који	немају	пребивалиште	на	

територији	Града	Пожаревца,	имају	право	на	накна-
ду	трошкова	превоза,	у	висини	цене	повратне	ауто-
буске	карте	на	релацији	од	места	пребивалишта	до	
места	одржавања	седнице	Комисије.

Члан	12.
Комисија	 из	 члана	 2.	 ове	 Одлуке	 ради	 према	

одредбама	 Закона,	 односно	 у	 складу	 са	 прописом	
којим	се	уређује	стручна	контрола,	рани	јавни	увид	
и	јавни	увид	у	плански	документ.

Комисија	из	члана	2.	ове	Одлуке	ближе	одређује 
свој	рад	пословником	о	раду	Комисије.

Пословник	о	раду	Комисије	предлаже	председник	
Комисије	и	доноси	га	Комисија	већином	гласова	на	
конститутивној	седници.

Пословником	 о	 раду	 ближе	 се	 уређује	 начин	
сазивања	 седнице,	 рад	 на	 седници,	 начин	 вођења	
записника,	 начин	 гласања	 и	 одлучивања,	 начин	
сачињавања	 и	 потписивања	 записника,	 односно	
извештаја	о	обављеној	стручној	контроли,	односно	
о	обављеном	јавном	увиду.

Члан	13.
Комисија	 из	 члана	 2.	 ове	Одлуке	може	 образо-

вати	радне	тимове	 за	поједина	сложена	питања	из	
области:	 саобраћаја,	 пејзажног	 уређења	 и	 еколо-
гије,	заштите	градитељског	наслеђа	и	урбане	рекон-
струкције,	 инфраструктуре,	 као	 и	 за	 техноеконом-
ска	питања	и	архитектонско	обликовање.

Комисија	закључком	о	образовању	радног	тима	
одређује	број	чланова	и	састав	радних	тимова.

Председник	 Комисије	 сазива	 седницу	 радног	
тима	и	одређује	дневни	ред.

У	случају	када	је	потребно	образложити	поједине	
ставове	и	мишљења	Комисије,	седници	радног	тима	
присуствује и	члан	Комисије	кога	одреди	Комисија.

Радни	тим	ради	на	седницама,	којима	присуствује	
већина	 чланова	 радног	 тима,	 а	 доноси	 закључке	
већином	гласова	присутних	чланова	радног	тима,	о	
чему	саставља	записник.

Седницом	радног	тима	председава	члан	радног	
тима	кога	одреди	радни	тим.

Записник	са	закључцима	радног	тима	је	обавезан	
део	 материјала	 који	 се	 разматра	 на	 седници	
Комисије.

Члан	14.
Даном	ступања	на	снагу	ове	одлуке	престаје	да	

важи Одлука	 о	 образовању	 Комисије	 за	 планове	
(„Службени	 гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 3/17,	
7/18,	9/18,	10/18,	3/19,	и	3/21).

Члан	15.
Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	

објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 Града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-9

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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31-10
На	основу	чл.	115.	став	2,	116.	ст.	5.	и	13.	и	117.	

ст.	3.	 	тачка	4)	и	5.	Закона	о	основама	система	об-
разовања	и	васпитања	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	
88/17	и	27/18	–	др.	закони	и	10/19	и	6/20),	члана	39.	
став	1.	тачка	14)	Статута	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	 гласник	 Града	 Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	 12/18	
–	 исправка	и	 10/19)	 и	 чл.	 2.	 став	 2.	 и	 100.	 став	 1.	
Пословника	Скупштине	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

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

одбора Основне школе „Милош Савић“  
у Лучици

1.	 Разрешавају	 се	 дужности	 члана	Школског	
одбора	Основне	школе	„Милош	Савић“	у	Лучици	и	
то:

-	 	Крстић	Андријана	из	Лучице,		на	лични	за-
хтев,	као	представник	Града	Пожаревца;

-	 	Мирковић	Саша	из	Лучице,	 	као	представ-
ник	Града	Пожаревца;

-	 	Душановић	Саша	из	Пољане,		као	представ-
ник	Града	Пожаревца;

2.	Именују	 се	 за	чланове	Школског	одбора	Ос-
новне	школе	„Милош	Савић“	у	Лучици	и	то:

-	 	Јаковљевић	Марко	из	Лучице,	као	представ-
ник	Града	Пожаревца;

-	 	Новаковић	Иван	из	Лучице,	 	као	представ-
ник	Града	Пожаревца;

-	 	Јеремић	Немања	из	Пољане,		као	представ-
ник	Града	Пожаревца;

3.	 Мандат	новоименованих	чланова	Школског	
одбора	из	тачке	2.	овог	решења	траје	до	истека	ман-
дата	Школског	одбора.

4.	Ово	Решење	је	коначно.
5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца”
6.	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављи-

вања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-10

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-11
На	основу	чл.	115.	став	2,	116.	ст.	5.	и	13.	и	117.	

ст.	3.	 	тачка	4)	и	5.	Закона	о	основама	система	об-
разовања	и	васпитања	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	
88/17	и	27/18	–	др.	закони	и	10/19	и	6/20),	члана	39.	
став	1.	тачка	14)	Статута	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	 гласник	 Града	 Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	 12/18	
–	 исправка	и	 10/19)	 и	 чл.	 2.	 став	 2.	 и	 100.	 став	 1.	
Пословника	Скупштине	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

 

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

одбора Медицинске школе у Пожаревцу

1.	 Разрешава	се	дужности	члана	Школског	од-
бора	Медицинске	школе	у	Пожаревцу	и	то:

-	 	Томић	Наташа	из	Пожаревца,		као	представ-
ник	родитеља;

2.	Именује	се	за	члана	Школског	одбора	Меди-
цинске	школе	у	Пожаревцу	и	то:

-	 	Стевић	Милош	из	Пожаревца,	као	представ-
ник	родитеља;

3.	 Мандат	 новоименованог	 члана	 Школског	
одбора	из	тачке	2.	овог	решења	траје	до				

													истека	мандата	Школског	одбора.
4.	Ово	Решење	је	коначно.
5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца”
6.	 Ово	 решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављи-

вања	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-11

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-12
На	основу	чл.	13.	став	4	и	14.	ст.	1.	и	4.	Закона	

о	локалним	изборима	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	
129/07,	34/10	-	УС,	54/11,	12/20,	16/20	-	аутентично	
тумачење	и	68/20)	и	члана	39.	став	1.	тачка	64)	Ста-
тута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	
Пожаревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19)

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је
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Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења о образовању Градске 
изборне комисије у Пожаревцу у сталном 

саставу и о разрешењу и именовању 
председника, чланова/чланица, секретара и 

њихових заменика/заменица

1.	 Врши	се	следеће	измене	у	члану	3.	Решења	
о	образовању	Градске	изборне	комисије	у	Пожаре-
вцу	у	сталном	саставу	и	о	разрешењу	и	именовању	
председника,	 чланова/чланица,	 секретара	 и	 њихо-
вих	 заменика/заменица	 („Службени	 гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	24/20	и	29/20):

1)	 Разрешава	се	4а)	Пантић	Иван	из	Пожарев-
ца,	заменик	члана,	кога	је	предложила	Одборничка	
група	Александар	Вучић	–	За	нашу	децу.,

2)	 Именује	 се	 4а)	 Александар	 Симоновић	 из	
Пожаревца,	 за	 заменика	 члана,	 кога	 је	 предложи-
ла	Одборничка	група	Александар	Вучић	–	За	нашу	
децу.

2.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-12

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-13
На	основу	чл.	115,	116.	и	117.	Закона	о	основа-

ма	 система	 образовања	 и	 васпитања	 (“Службени	
гласник	 РС”,	 бр.	 88/17,	 27/18	 –	 др-	 закон,	 10/19,	
27/18	–	др.	закон	и	6/20),	члана	11.	Одлуке	о	осни-
вању	Предшколске	установе	,,Љубица	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	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

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

одбора Предшколске установе ,,Љубица 
Вребалов“ у Пожаревцу

1.	Разрешава	се	дужности	члана	у	Управном	од-
бору	 Предшколске	 установе	 Љубица	 Вребалов	 у	
Пожаревцу,	на	лични	захтев	и	то:

-		Пантић	Иван,	представник	локалне	самоуправе.
2.	Именује	се	за	члана	Управног	одбора	Предш-

колске	установе	„Љубица	Вребалов“	у	Пожаревцу:
-		Перић	 Ивана	 из	 Пожаревца,	 као	 представник	
локалне	самоуправе;

3.	Мандат	члана	Управног	одбора	Предшколске	
установе	 „Љубица	 Вребалов“	 у	 Пожаревцу“	 траје	
до	истека	мандата	Управног	одбора.

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

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-13

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-14
На	основу	члана	39.	став	1.	тач.	8)	и	52)	Стату-

та	Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	По-
жаревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19)	и	чл.	
2.	 став	 2,	 19.	 став	 1,	 21,	 22,	 27,	 33.	 и	 100.	 став	 1.	
Пословника	Скупштине	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),	

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о изменама Решења о именовању председника, 

заменика председника и чланова сталних 
радних тела Скупштине Града Пожаревца

1.	 У	 Решењу	 о	 именовању	 председника,	 заме-
ника	 председника	 и	 чланова	 сталних	 радних	 тела	
Скупштине	 Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	у	тачки	1.	у	Комисији	
за	прописе	Скупштине	Града	Пожаревца	подтачка	
3.	мења	се	и	гласи:

„3.	Стојадиновић	Александар,	адвокат	из	Пожа-
ревца,	члан.“

2.	У	тачки	2.	у		Комисији	за	представке	и	предло-
ге	Скупштине	Града	Пожаревца,	подтачка	1.	мења	
се	и	гласи:

„1.	Стојадиновић	Александар,	адвокат	из	Пожа-
ревца,	председник.“

3.	У	тачки	5.	у		Савету	за	друштвене	делатности	
Скупштине	Града	Пожаревца,	подтачка	1.	мења	се	
и	гласи:
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„1.	Трајковић	Небојша	из	Пожаревца,	председник.“
4.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	“Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-14

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-15
На	основу	члана	5.	Одлуке	о	утврђивању	нази-

ва	 улица	и	 тргова	насељених	места	на	 територији	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	града	Пожа-
ревца“,	бр.	5/10),	члана	39.	став	1.	тачка	8)	Статута	
Града	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожа-
ревца“,	бр.	10/18,	12/18	–	исправка	и	10/19)		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	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о разрешењу и именовању члана Комисије за 
давање предлога назива улица и тргова Града 

Пожаревца

1.	 Разрешава	се	у	Комисији	за	давање	предло-
га	назива	улица	и	тргова	Града	Пожаревца,	на	лични	
захтев:

-	Несторовић	Горан	из	Пожаревца,	члан.
2.	Именује	се	у	Комисију	за	давање	предлога	на-

зива	улица	и	тргова	Града	Пожаревца:
-	Смиљковић	Маја	из	Пожаревца,	за	члана.
3.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	“Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца”.
     

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-15

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-16
На	основу	члана	34.	Закона	о	јавним	предузећи-

ма	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 15/16	 и	 88/19),	
члана	39.	став	1.	тачка	8)	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19)	и	чл.	2.	став	2,	35.	и	100.	
став	 1.	 Пословника	 Скупштине	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),

Скупштина	Града	Пожаревца,	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању члана Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа и јавних комуналних предузећа Града 

Пожаревца

1.	Разрешава	се	у	Комисији	за	спровођење	кон-
курса	за	избор	директора	јавних	предузећа	и	јавних	
комуналних	предузећа	Града	Пожаревца,	на	лични	
захтев:

-	Несторовић	др	Горан	из	Пожаревца,	члан.
2.	Именује	се	у	Комисију	за	спровођење	конкур-

са	за	избор	директора	јавних	предузећа	и	јавних	ко-
муналних	предузећа	Града	Пожаревца:

-	Маслаћ	Ненад	из	Пожаревца,	за	члана.
3.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	“Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца”.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-16

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-17
На	основу	члана	39.	став	1.	тачка	8)	Статута	Гра-

да	Пожаревца	 („Службени	 гласник	Града	Пожаре-
вца“,	 бр.	 10/18,	 12/18	 –исправка	и	 10/19)	 	 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	од	20.	
маја	2021	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије за 
израду годишњег програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Града Пожаревца у државној 
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својини и о именовању председника, заменице 
председника, чланова и секретара

1.	У	Решењу	 о	 образовању	Комисије	 за	 израду	
Годишњег	програма	заштите,	уређења	и	коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 на	 територији	 Града	
Пожаревца	у	државној	својини	и	о	именовању	пред-
седника,	заменице	председника,	чланова	и	секрета-
ра	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	2/21)	
у	 тачки	 1.	 подтачка	 1,	 за	 председника	 Комисије,	
мења	се	и	гласи:

„1.	 Будимир	 Милорадовић,	 дипл.	 правник,	
Одељењe	за	имовинско-правне	послове	Градске	уп-
раве	Града	Пожаревца,	за	председника.“

2.	Тачка	2.	Решења	мења	се	и	гласи:
„2.	 Задатак	 Комисије	 је	 да	 израђује	 годишњи	

програм	заштите,	уређења	и	коришћења	пољоприв-
редног	земљишта	у	државној	својини,	којим	ће	ут-
врдити	врсту	и	обим	радова	које	треба	извршити	у	
свакој	години,	динамику	извођења	радова	и	улагања	
средстава,	податке	који	се	односе	на	пољопривред-
но	земљиште	у	својини	Републике	Србије	(у	даљем	
тексту:	у	државној	својини),	и	то	податке	о:	

1)	 укупној	 површини	и	 површини	по	 катастар-
ским	општинама	пољопривредног	земљишта	у	др-
жавној	својини	на	територији	града	Пожаревца;	

2)	 корисницима	 пољопривредног	 земљишта	 у	
државној	својини;

3)	 закупцима	 пољопривредног	 земљишта	 у	 др-
жавној	својини;

4)	 површини	 пољопривредног	 земљишта	 у	 др-
жавној	својини	која	није	дата	на	коришћење;

5)	укупној	површини	пољопривредног	земљишта	
у	 државној	 својини	 која	 је	 планирана	 за	 давање	 у	
закуп,	 као	 и	 површине	 делова	 пољопривредног	
земљишта	у	државној	својини	које	су	планиране	за	
давање	у	закуп	(једна	или	више	катастарских	пар-
цела)	 са	 бројем	 катастарске	 парцеле,	 површином,	
класом,	културом;	

6)	 стању	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта	у	државној	својини	и

7)	 положају,	 својини	 и	 начину	 коришћења	 пар-
цела	 у	 овом	Програму	и	 о	 свим	неправилностима	
писаним	 путем	 обавести	 надлежне	 органе	 Града	
Пожаревца.“

3.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-17

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-18
На	основу	члана	9.	ст.	2-5.	Одлуке	о	установљењу	

награда,	 повеље	 и	 других	 јавних	 признања	 Града	
Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожарев-
ца“,	бр.	4/19,	10/19	и	13/19),	члана	39.	став	1.	тачка	
8)	 Статута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18	 –	 исправка	 и	
10/19)	и	чл.	2.	став	2,	35.	и	100.	став	1.	Пословника	
Скупштине	 Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од	20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Одбора за 

додељивање награда и повеља Града Пожаревца

1.	 Разрешава	 се	 у	Одбору	 за	 додељивање	на-
града	и	повеља	Града	Пожаревца,	на	лични	захтев:

-	 	Горан	Несторовић	из	Пожаревца,	члан.
2.	 Именује	се	у	Одбор	за	додељивање	награда	

и	повеља	Града	Пожаревца:
-	Дарко	Радовановић	из	Пожаревца,		за	члана,
3.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-

беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-18

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-19
На	 основу	 чл.	 39.	 став	 1.	 тачка	 52)	 и	 41.	 став	

1.	 Статута	 Града	 Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	 Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	 12/18	 –	 исправка	 и	
10/19)	и	чл.	6.	став	7,	19.	став	1.	и	33.	Пословника	
Скупштине	 Града	Пожаревца	 („Службени	 гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	14/18),	

Скупштина	Града	Пожаревца	на	седници	од		20.	
маја	2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Комисије за 

избор и именовања Скупштине Града Пожаревца

1.	Разрешава	се	дужности	у	Комисији	за	избор	и	
именовања	Скупштине	Града	Пожаревца,	на	лични	
захтев:
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-	 Пантић	Иван	из	Пожаревца,	члан;
2.	 Именује	 се	 у	 Комисију	 за	 избор	 и	 имено-

вања	Скупштине	Града	Пожаревца:
-	 Трајковић	Небојша	из	Пожаревца,	за	члана.
3.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Служ-

беном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-19

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.

31-20
На	 основу	 чл.	 41,	 42.	 и	 46.	 Закона	 о	 култури	

(„Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	 72/09,	 13/16,	 30/16-
испр,	6/20	и	47/21),	 чл.	13.	и	15.	Одлуке	о	подели	
установе	Центар	за	културу	Пожаревац	и	оснивању	
три	 установе	 у	 области	 културе	 (“Службени	 глас-
ник	Града	Пожаревца”,	бр.	3/09	-	пречишћен	текст),	
члана	39.	став	1.	тачка	8)	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца“,	 бр.	 10/18,	
12/18	 –исправка	 и	 10/19)	 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	од	20.	
маја		2021.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора и 
Надзорног одбора „Историјског архива“ у 

Пожаревцу

1.	 Разрешавају	се	дужности	председник	и	чла-
нови	у	Управном	одбору	и	Надзорном	одбору	„Ис-
торијског	архива“	у	Пожаревцу	и	то:

-	 Митровић	 Славко	 из	 Пожаревца,	 председник	
Управног	одбора,

-	Илић	Ивана	из	Пожаревца,	чланица	Управног	
одбора	и

-	 Максић	 Александра	 из	 Пожаревца,	 чланица	
Надзорног	одбора.

2.	 Именују	 се	 за	 председника	 и	 чланове	 Уп-
равног	одбора	и	Надзорног	одбора	„Историјског	ар-
хива“	у	Пожаревцу:

-	Симоновић	Вук	из	Пожаревца	за	председника	
Управног	одбора,

-	Максић	Александра	из	Пожаревца,	за	члана	Уп-
равног	одбора,

-	Митровић	Славко	из	Пожаревца,	за	члана	Над-
зорног	одбора.

3.	 	 Мандат	 председника	 и	 чланова	 Управног	
одбора	и	Надзорног	одбора	„Историјског	архива“	у	
Пожаревцу	траје	до	истека	мандата	Управног	одбо-
ра	и	Надзорног	одбора	„Историјског	архива“	у	По-
жаревцу.

4.	 Диспозитив	овог	решења	објавити	у	,,Служ-
беном	гласнику	Града	Пожаревца”.	

У Пожаревцу, 20. маjа 2021. године 
Број 011-06-66/2021-12-20

СКУПШТИНА	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  

електротехнике и рачунарства, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
На	основу	члана	4.	став	2.	и	члана	11.	став	1.	За-

кона	о	култури	(„Сл.	гласник	РС“,	бр.	72/09,	13/6	и	
30/16-испр.	и	6/20),	члана	82.	Статута	Града	Пожа-
ревца	 („Сл.	 гласник	Града	Пожаревца“,	 бр.	 	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19)	и	члана	26.	став	7.	Послов-
ника	о	раду	Градског	већа	Града	Пожаревца	(„Служ-
бени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	7/15	и	7/16	
и	3/17),	Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	
одржаној		16.	aприла	2021.	године,	донело	је	

ПРАВИЛНИК о допуни
Правилника о начину, мерилима и 

критеријумима за  избор програма и пројеката 
културно-уметничких друштава који се 

финансирају односно суфинансирају из буџета 
Града Пожаревца

Члан	1.
У	 Правилнику	 о	 начину,	 мерилима	 и	 крите-

ријумима	 за	 	 избор	 програма	 и	 пројеката	 култур-
но-уметничких	 друштава	 који	 се	 финансирају	 од-
носно	 суфинансирају	 из	 буџета	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	35/20),	
врши	се	допуна,	тако	да	се	у	члану	8.	став	3.	алинеја	
друга,	после	речи	стваралаштво	брише	тачка,	додаје	
се	„запета“	и	речи:	„набавку	аудио	опреме	и	трош-
кове	кореографије“.	

Члан	2.	
Све	 остале	 одредбе	 Правилника	 остају	 неиз-

мењене.

Члан	3.
	 Правилник	ступа	на	снагу	даном	доношења	

и	исти	објавити	у	„Службеном	гласнику	Града	По-
жаревца“.

У Пожаревцу, 16. aприла 2021. године 
Број 09-06-53/2021-4

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

          

2
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 дана	 19.	 марта	 2021.	 године,	 разматрало	 је	
предлог	 Одељења	 за	 буџет	 и	 финансије	 Градске	
управе	 Града	 Пожаревца,	 те	 је	 на	 основу	 Одлуке	
Скупштине	Града	Пожаревца	број:	011-06-37/2021-
2	од	10.03.2021.	године	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	 број	 3/21),	 Закључка	 Градског	 већа	
Града	 Пожаревца	 број	 09-06-45/2021-1-2	 од	 19.	
марта	 2021.	 године,	 	 члана	 69.	 став	 2.	 и	 4.	 Закона	
о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	
54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13	 –	
исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	
99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	 149/20),	 члана	
82.	 став	 1.	 тачка	 3.	 и	 4.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17),	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџе-
ту	 Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину	 („Службени	
гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 предлог	 Одељења	 за	 буџет	 и	

финансије	број:	03-40-645/2021	од	19.03.2021.	годи-
не	 и	ОДОБРАВА	употреба	 текуће	 буџетске	 резер-
ве	у	циљу	обезбеђивања	средстава	за	прибављање	
у	 јавну	 својину	Града	Пожаревца	 пет	 имовинских	
целина	 по	 огласу	 за	 продају	 имовине	 јавним	 при-
купљањем	понуда	предузећа	у	друштвеној	својини	
„Фабрике	шећера“	са	п.о.	у	стечају	из	Пожаревца,	у	
укупном	износу	од	1.051.120,00	динара.

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	33/20),	са	Раздела	5	–	Градска	управа,	
Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	услу-
ге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	
0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функција	
160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	дру-
гом	месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	
499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	оквиру	
Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	–	Градска	упра-
ва	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	
Програмска	 класификација	 0602-0001	 ПА:Функ-
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ционисање	локалне	самоуправе	и	градских	општи-
на,	Функција	 130	–	Опште	 јавне	услуге,	Позиција	
167,	Економска	класификација	541	–	Земљиште,	(У	
оквиру	Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину,	на	Економску	класифи-
кацију	541112	–	Набавка	грађевинског	земљишта	–	
прибављање	грађевинског	земљишта	у	јавну	своји-
ну	 Града	 Пожаревца	 од	 Предузећа	 у	 друштвеној	
својини	„Фабрика	шећера“	са	п.о.	у	стечају	из	По-
жаревца	(пет	имовинских	целина)).	

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	–	Градска	упра-
ва	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	
Програмска	 класификација	 0602-0001	 ПА:Функ-
ционисање	локалне	самоуправе	и	градских	општи-
на,	Функција	 130	–	Опште	 јавне	услуге,	Позиција	
167,	Економска	класификација	541	–	Земљиште,	(У	
оквиру	Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину,	са	Економске	класифи-
кације	541112	–	Набавка	грађевинског	земљишта	–	
прибављање	грађевинског	земљишта	у	јавну	своји-
ну	 Града	 Пожаревца	 од	 Предузећа	 у	 друштвеној	
својини	„Фабрика	шећера“	са	п.о.	у	стечају	из	По-
жаревца	(пет	имовинских	целина)).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19. марта 2021. године 
Број 09-06-45/2021-2-2

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

3
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 дана	 24.	 марта	 2021.	 године,	 разматрало	 је	
захтев	 Туристичке	 организације	 Града	 Пожарев-
ца	број:	09-40-637/2021	од	18.	марта	2021.	године,	
за	 одобрење	 додатних	финансијских	 средстава,	 са	
мишљењем	Одељења	 за	 буџет	 и	финансије	 од	 22.	
марта	2021.	године,	те	је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	
4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	

103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17),	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџе-
ту	 Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину	 („Службени	
гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	СЕ	захтев	Туристичке	организације	

Града	Пожаревца	број:	 09-40-637/2021	од	18.	мар-
та	2021.	године,	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	
финансије	од	22.	марта	2021.	 године,	 за	издвајање	
додатних	финансијских	средстава,	и	одобравају	се	
средства	у	укупном	износу	од	3.610.508,00	динара,	
на	основу	донете	пресуде	Основног	суда	у	Пожаре-
вцу	у	окончаном	поступку	са	Даворком	Митровић,	
број	48	П1.	38/19	од	21.10.2019.	године.	

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	33/20),	са	Раздела	5	–	Градска	управа,	
Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	услу-
ге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	
0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функција	
160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	дру-
гом	месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	
499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	окви-
ру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	5	–	Туристичка	
организација,	Програм	4	–Развој	туризма,	Програм-
ска	 класификација	 1502-0001	 ПА:Управљање	 раз-
војем	туризма,	Функција	473	–Туризам,	и	то:

-	1.714.253,00	динара,	Позиција	239,	Економска	
класификација	 411	 –	 Плате,	 додаци	 и	 накнаде	 за-
послених	 (зараде),	 (У	 оквиру	Финансијског	 плана	
Туристичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	
годину,	на	Економску	класификацију	4111	–	Плате,	
додаци	и	накнаде	запослених),

-	 285.424,00	 динара,	 Позиција	 240,	 Економска	
класификација	412	–	Социјални	доприноси	на	терет	
послодавца,	(У	оквиру	Финансијског	плана	Турис-
тичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	годи-
ну,	197.140,00	динара	на	Економску	класификацију	
4121	–	Допринос	за	пензијско	и	инвалидско	осигу-
рање	и	88.284,00	динара	на	Економску	класифика-
цију	4122	–	Допринос	за	здравствено	осигурање)	и

-	1.610.831,00	динара,	Позиција	252,	Економска	
класификација	 483	 –	 Новчане	 казне	 и	 пенали	 по	
решењу	судова,	(У	оквиру	Финансијског	плана	Ту-
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ристичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	го-
дину,	на	Економску	класификацију	4831	–	Новчане	
казне	и	пенали	по	решењу	судова).

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	 –	Градска	управа,	Глава	 5	 –	Туристичка	
организација,	Програм	4	–Развој	туризма,	Програм-
ска	 класификација	 1502-0001	 ПА:Управљање	 раз-
војем	туризма,	Функција	473	–Туризам,	и	то:

-	1.714.253,00	динара,	Позиција	239,	Економска	
класификација	 411	 –	 Плате,	 додаци	 и	 накнаде	 за-
послених	 (зараде),	 (У	 оквиру	Финансијског	 плана	
Туристичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	
годину,	са	Економске	класификације	4111	–	Плате,	
додаци	и	накнаде	запослених),

-	 285.424,00	 динара,	 Позиција	 240,	 Економска	
класификација	412	–	Социјални	доприноси	на	терет	
послодавца,	(У	оквиру	Финансијског	плана	Турис-
тичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	годи-
ну,	197.140,00	динара	са	Економске	класификације	
4121	–	Допринос	за	пензијско	и	инвалидско	осигу-
рање	и	88.284,00	динара	са	Економске	класифика-
ције	4122	–	Допринос	за	здравствено	осигурање)	и

-	1.610.831,00	динара,	Позиција	252,	Економска	
класификација	 483	 –	 Новчане	 казне	 и	 пенали	 по	
решењу	судова,	(У	оквиру	Финансијског	плана	Ту-
ристичке	организације	Града	Пожаревца	за	2021.	го-
дину,	са	Економске	класификације	4831	–	Новчане	
казне	и	пенали	по	решењу	судова).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 24. марта 2021. године 
Број 09-06-48/2021-3

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

4
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 дана	 24.	 марта	 2021.	 године,	 разматрало	 је	
захтев	Предшколске	 установе	 „Љубица	Вребалов“	
из	Пожаревца,	 број:	 03-40-497/2021	од	25.02.2021.	
године,	за	обезбеђење	додатних	средстава	са	миш-
љењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	од	23.03.2021.	

године,	 те	 	 је	 на	 основу	 69.	 став	 2.	 и	 4.	 Закона	 о	
буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	
54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13	 –	
исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	
99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/2020),	чла-
на	 82.	 став	 1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	 Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Предшколске	 установе	

„Љубица	 Вребалов“	 из	 Пожаревца,	 број:	 03-40-
497/2021	 од	 25.02.2021.	 године,	 и	 одобравају	 се	
додатна	 средства	 на	 Економској	 класификацији	
4249	 –	 Остале	 специјализоване	 услуге	 у	 износу	
од	3.148.425,00	динара	за	изношење	резервоара	за	
мазут	са	припадајућом	инсталацијом	из	дворишта	и	
објекта	вртића	„Лептирић“,	који	више	нису	у	функ-
цији,	 а	 према	 налогу	 инспекцијског	 надзора	 бр.	
09.24.1	број	217-14829/20-2	од	04.11.2020.	године.

II
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 у	 износу	 од	

3.148.425,00	 динара	 обезбедити	 из	 средства	 пред-
виђених	 Одлуком	 о	 буџету	 Града	 Пожаревца	 за	
2021.	 годину	 („Службени	 гласник	Града	Пожарев-
ца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	
1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	услуге	ло-
калне	самоуправе,	Програмска	класификација	0602-
0009,	ПА:	Текућа	 буџетска	 резерва,	Функција	 160	
–	Опште	 јавне	 услуге	 некласификоване	на	 другом	
месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	499	
–	 Средства	 резерве,	 и	 иста	 распоредити	 у	 оквиру	
Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	5.6	–	Предшколска	
установа,	 Програм	 8	 –	 Предшколско	 васпитање	 и	
образовање,	Програмска	 класификација	 2001-0001	
ПА:	Функционисање	и	остваривање	предшколског	
васпитања	 и	 образовања,	 Функција	 911	 –	 Предш-
колско	образовање,	Позиција	278,	Економска	класи-
фикација	424	–	Специјализоване	услуге		у	износу	од	
3.148.425,00	динара	(У	оквиру	Финансијског	плана	
Предшколске	установе	„Љубица	Вребалов“	из	По-
жаревца	за	2021.	годину	на	Економску	класифика-
цију	4249	–	Остале	специјализоване	услуге	у	износу	
од	3.148.425,00	динара).								

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	5.6	–	Предшколска	
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установа,	 Програм	 8	 –	 Предшколско	 васпитање	 и	
образовање,	Програмска	 класификација	 2001-0001	
ПА:	Функционисање	и	остваривање	предшколског	
васпитања	 и	 образовања,	 Функција	 911	 –	 Предш-
колско	 образовање,	 Позиција	 278,	 Економска	 кла-
сификација	 	 424–	Специјализоване	 услуге	 у	 изно-
су	од	3.148.425,00	динара	(У	оквиру	Финансијског	
плана	 Предшколске	 установе	 „Љубица	 Вребалов“	
из	Пожаревца	за	2021.	годину,	са	Економске	класи-
фикације	4249	–	Специјализоване	услуге	у	износу	
од	3.148.425,00	динара).						

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 24. марта 2021. године 
Број 09-06-48/2021-8

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

5
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	2.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Народног	 музеја	 Пожаревац	 Пожаревац	 број:	 09-
40-346/2021	 од	 05.	фебруара	 2021.	 године,	 за	 одо-
брење	 додатних	 финансијских	 средстава,	 са	 миш-
љењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	од	31.	марта	
2021.	године,	те	је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	4.	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17),	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџе-
ту	 Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину	 („Службени	
гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	СЕ	захтев	Народног	музеја	Пожаре-

вац	број:	09-40-346/2021	од	05.	фебруара	2021.	годи-

не,	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	од	
31.	марта	2021.	године,	за	издвајање	додатних	финан-
сијских	средстава,	и	одобравају	се	средства	у	укуп-
ном	износу	од	425.000,00	динара	за	израду	пројектне	
документације	за	санацију,	реконструкцију	и	ревита-
лизацију	објекта	Тодићеве	виле	у	Старом	Костолцу.

	II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	33/20),	са	Раздела	5	–	Градска	управа,	
Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	услу-
ге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	
0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функција	
160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	дру-
гом	месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	
499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	окви-
ру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	3	–	Установе	
у	 култури,	Програм	 13	 –	 Развој	 културе	 и	 инфор-
мисања,	 Програмска	 класификација	 1201-0001	
ПА:Функционисање	 локалних	 установа	 културе,	
Функција	820	–	Услуге	културе,	Позиција	207,	Еко-
номска	класификација	511	–	Зграде	и	грађевински	
објекти,	 (У	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Народног	
музеја	 Пожаревац	 за	 2021.	 годину,	 на	 Економску	
класификацију	5114	–	Пројектно	планирање).

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	3	–	Установе	у	кул-
тури,	Програм	13	–	Развој	културе	и	информисања,	
Програмска	 класификација	 1201-0001	 ПА:Функ-
ционисање	 локалних	 установа	 културе,	 Функција	
820	–	Услуге	културе,	Позиција	207,	Економска	кла-
сификација	511	–	Зграде	и	грађевински	објекти,	(У	
оквиру	Финансијског	плана	Народног	музеја	Пожа-
ревац	за	2021.	годину,	са	Економске	класификације	
5114	–	Пројектно	планирање).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 2. априла 2021. године   
Број 09-06-51/2021-14

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.



20.	маj	2021.																						СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 Страна	53	–	Број	6

6
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	2.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Одељења	за	локални	економски	развој,	пољопривре-
ду	и	заштиту	животне	средине	Градске	управе	Гра-
да	 Пожаревца,	 број	 014-40-658/2021	 од	 29.3.2021.	
године,	са	изјашњењем	Одељења	за	буџет	и	финан-
сије	Градске	управе	Града	Пожаревца	од	1.4.2021.	
године,	те	 	 је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	став	4.	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(“Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	 ПРИХВАТА	СЕ	 захтев	 Одељења	 за	 локални	
економски	развој,	пољопривреду	и	заштиту	живот-
не	 средине	Градске	 управе	Града	Пожаревца,	 број	
014-40-658/2021	од	29.3.2021.	године	за	обезбеђење	
финансијских	 средстава,	и	ОДОБРАВАЈУ	се	 сред-
ства	у	износу	од	120.000,00	динара	за	израду	Сепа-
рата	3	Главног	пројекта	санације,	адаптације	и	ре-
витализације	фасаде	зграде	здања	Старог	начелства	
у	Пожаревцу.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	
из	 средстава	 предвиђених	 Одлуком	 о	 буџету	 Гра-
да	Пожаревца	 за	2021.	 годину,	у	оквиру	Раздела	5	
-	Градска	управа,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	
15	-	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	
класификација	 0602-0009,	 Програмска	 активност:	
Текућа	 буџетска	 резерва,	 Функција	 160	 -	 Опште	
јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	По-
зиција	 175,	 Економска	 класификација	 499	 -	 Сред-
ства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	при-
ходи	и	примања	буџета	и	иста	се	могу	распоредити	
у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	1	–Град-
ска	управа	Града	Пожаревца,	Програма	15	–	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмске	класифика-
ције	0602-0001,	Програмска	активност	–	Функцио-
нисање	 локалне	 самоуправе	 и	 градских	 општина,	
Функције	130	–	Опште	јавне	услуге,	Позиције	164,	
Економске	 класификације	 511-Зграде	 и	 грађевин-
ски	објекти,	Извора	финансирања	01-	Општи	при-
ходи	и	примања	из	буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	

Пожаревца	 за	 2021.	 годину	у	 оквиру	Програма	15	
–	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмске	
класификације	 0602-0001,	 Програмска	 активност	
–	Функционисање	локалне	 самоуправе	и	 градских	
општина,	Функције	130	–	Опште	јавне	услуге,	По-
зиције	164,	Извора	финансирања	01-	Општи	прихо-
ди	и	примања	из	буџета,	Економске	класификације	
511451–Пројектна	документација	/	Израда	Сепара-
та	3	Главног	пројекта	санације,	адаптације	и	реви-
тализације	фасаде	зграде	здања	Старог	начелства	у	
Пожаревцу).

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 2. априла 2021. године   
Број 09-06-51/2021-15

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

7
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	2.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Службе	за	инвестиције	Градске	управе	Града	Пожа-
ревца,	број	09-40-687/2021	од	29.3.2021.	године,	са	
изјашњењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	Градске	
управе	Града	Пожаревца	од	1.4.2021.	године,	те		је	
на	основу	члана	69.	став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџет-
ском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 54/09,	
73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправ-
ка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	
113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	члана	82.	став	
1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	 Пожаревца	 (“Службени	
гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	
о	раду	Градског	већа	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 1/15,	 7/15,	 7/16	 и	
3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	 ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Службе	 за	 инвести-
ције	Градске	управе	Града	Пожаревца,	број	09-40-
687/2021	 од	 29.3.2021.	 године	 за	 обезбеђење	 фи-
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нансијских	средстава,	и	ОДОБРАВАЈУ	се	средства	
у	 износу	 од	 180.000,00	 динара	 за	 израду	 пројекта	
кишне	канализације	–	Јужни	слив.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	
средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину,	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	
управа,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	-	Опште	
услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	 класифи-
кација	 0602-0009,	 Програмска	 активност:	 Текућа	
буџетска	резерва,	Функција	160	-	Опште	јавне	услуге	
некласификоване	на	другом	месту,	Позиција	175,	Еко-
номска	класификација	499	-	Средства	резерве,	Извор	
финансирања	01	-	Општи	приходи	и	примања	буџета	
и	иста	се	могу	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	-	Град-
ска	управа,	Глава	1	–Градска	управа	Града	Пожарев-
ца,	Програма	15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	
Програмске	 класификације	 0602-0001,	 Програмска	
активност	 –	Функционисање	 локалне	 самоуправе	 и	
градских	општина,	Функције	130	–	Опште	јавне	услу-
ге,	Позиције	164,	Економске	класификације	511-Згра-
де	 и	 грађевински	 објекти,	Извора	финансирања	 01-	
Општи	приходи	и	примања	из	буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	
Пожаревца	 за	 2021.	 годину	у	 оквиру	Програма	15	
–	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмске	
класификације	 0602-0001,	 Програмска	 активност	
–	Функционисање	локалне	 самоуправе	и	 градских	
општина,	Функције	130	–	Опште	јавне	услуге,	По-
зиције	164,	Извора	финансирања	01-	Општи	прихо-
ди	и	примања	из	буџета,	Економске	класификације	
511451–Пројектна	документација	/	Израда	пројекта	
кишне	канализације	–	Јужни	слив).

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 2. априла 2021. године   
Број 09-06-51/2021-16

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

8
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	9.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Службе	за	заједничке	послове	Градске	управе	Гра-
да	 Пожаревца	 број	 09-40-696/2021	 од	 31.03.2021.	
године,	 са	 изјашњењем	 Одељења	 за	 буџет	 и	 фи-
нансије	Градске	управе	Града	Пожаревца,	па		је	на	

основу	члана	69.	 став	2.	и	 став	4.	Закона	о	буџет-
ском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 54/09,	
73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправ-
ка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	
113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	члана	82.	став	
1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	 Пожаревца	 (“Службени	
гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	
о	раду	Градског	већа	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 1/15,	 7/15,	 7/16	 и	
3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	ПРИХВАТА	СЕ	захтев	Службе	за	 заједничке	
послове	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	09-
40-696/2021	 од	 31.03.2021.	 године	 за	 обезбеђење	
финансијских	средстава	из	текуће	буџетске	резерве	
у	износу	од	168.500,00	динара	на	име	грађевинских	
радова	у	канцеларији	бр.	10	у	Градској	управи	Града	
Пожаревца.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	
средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	 за	2021.	 годину,	 у	оквиру	Раздела	5	 -	Град-
ска	 управа,	 Глава	 5.1	 -	 Градска	 управа,	 Програм	 15	
-	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	кла-
сификација	0602-0009,	Програмска	активност:	Текућа	
буџетска	резерва,	Функција	160	-	Опште	јавне	услуге	
некласификоване	на	другом	месту,	Позиција	175,	Еко-
номска	класификација	499	-	Средства	резерве,	Извор	
финансирања	01	-	Општи	приходи	и	примања	буџета	
и	иста	се	могу	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	-	Град-
ска	управа,	Глава	5.1	–Градска	управа	Града	Пожаре-
вца,	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	
Програмска	 класификација	 0602-0001,	 Програмска	
активност	 –	 Функционисање	 локалне	 самоуправе	 и	
градских	општина,	Функција	 130	–	Опште	 јавне	 ус-
луге,	Позиција	156,	економска	класификација	425-Те-
куће	поправке	и	одржавање,	Извор	финансирања	01-	
Општи	приходи	и	примања	из	буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца	 за	 2021.	 годину	 у	 оквиру	Програма	
15	–	Опште	услуге	 локалне	 самоуправе,	Програм-
ска	 класификација	 0602-0001,	 Програмска	 актив-
ност	–	Функционисање	локалне	самоуправе	и	град-
ских	 општина,	 Функционална	 класификација	 130	
–	 Опште	 јавне	 услуге,	 економска	 класификација	
425111	–	зидарски	радови,	Извор	финансирања	01-	
Општи	приходи	и	примања	из	буџета.

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.
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5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 9. aприла 2021. године   
Број 09-06-52/2021-9

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије.

9
Градско	 веће	 Града	 Пожаревца	 на	 седници	 одр-

жаној	 9.	 априла	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	
ОШ	 „Доситеј	 Обрадовић“	 из	 Пожаревца,	 број:	 09-
40-632/2021	од	16.03.2021.	године,	за	обезбеђење	до-
датних	средстава	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	
финансије	од	05.04.2021.	године,	те		је	на	основу	69.	
став	2.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/13,	 63/13	–	исправка,	 108/13,	 142/14,	 68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/2020),	 члана	 82.	 став	 1.	 тачка	 3.	Статута	 Града	
Пожаревца	 („Службени	 гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	
и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Града	По-
жаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	
1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	
буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	
гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО	СЕ	ПРИХВАТА	захтев	ОШ	„Дос-

итеј	Обрадовић“	из	Пожаревца	број:	09-40-632/2021	
од	16.04.2021.	године,	и	одобравају	се	додатна	сред-
ства	 на	 Економској	 класификацији	 4233–	 Услуге	
образовања	и	усавршавања	запослених	у	износу	од	
62.000,00	динара,	од	чега	за	обуку	лица	за	противпо-
жарну	 заштиту	 у	 износу	 од	 32.000,00	 динара	 и	 за	
трошкове	испита	за	стицање	лиценце	за	три	настав-
ника	30.000,00	динара,	док	ће	се	остале	ставке	захте-
ва	разматрати	приликом	израде	предлога	Ребаланса	
1	Одлуке	о	буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину.	

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класифика-
ција	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функ-
ција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	

другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	
оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Град-
ска	управа,	Програм	

9	–	Основно	образовање	и	васпитање,	Програм-
ска	класификација	2002-0001	ПА:	Функционисање	
основних	школа,	Функција	912	–	Основно	образо-
вање,	Позиција	110,	Економска	класификација	463	
–	 Трансфери	 осталим	 нивоима	 власти	 (У	 оквиру	
Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	 Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	Економску	класификацију	
4631-	Текући	трансфери	осталим	нивоима	власти	у	
износу	 од	 62.000,00,	 а	 у	финансијском	 плану	ОШ	
„Доситеј	 Обрадовић“	 из	 Пожаревца	 за	 2021.	 го-
дину	 на	 Економску	 класификацију	 4233–	 Услуге	
образовања	 и	 усавршавања	 запослених	 у	 износу	
од	62.000,00	динара,	од	чега	за	обуку	лица	за	про-
тивпожарну	заштиту	у	износу	од	32.000,00	динара	
и	за	трошкове	испита	за	стицање	лиценце	за	три	на-
ставника	30.000,00	динара).						

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Градска	упра-
ва,	Програм	9	–	Основно	образовање	и	васпитање,	
Програмска	 класификација	 2002-0001	 ПА:	 Функ-
ционисање	основних	школа,	Функција	912	–	Основ-
но	 образовање,	Позиција	 110,	Економска	 класифи-
кација	463	–	Трансфери	осталим	нивоима	власти	(У	
оквиру	 Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економске	класифи-
кације	 4631-	 Текући	 трансфери	 осталим	 нивоима	
власти	 у	 износу	 од	 62.000,00	 динара,	 а	 у	 оквиру	
Финансијског	 плана	 ОШ	 „Доситеј	 Обрадовић“	 из	
Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економске	класифи-
кације	4233–	Услуге	образовања	и	усавршавања	за-
послених	у	износу	од	62.000,00	динара,	 од	чега	 за	
обуку	лица	за	противпожарну	заштиту	у	износу	од	
32.000,00	динара	и	за	трошкове	испита	за	стицање	
лиценце	за	три	наставника	30.000,00	динара).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	Решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 9. aприла 2021. године
Број 09-06-52/2021-10

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије.
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10
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	9.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Јавне	установе	„Спортски	центар	Пожаревац“	број:	
09-40-725/2021	од	05.	априла	2021.	године,	за	одо-
брење	 додатних	 финансијских	 средстава,	 са	 миш-
љењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	од	07.	априла	
2021.	године,	те	је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	4.	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18	–	исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	СЕ	 захтев	 Јавне	 установе	 „Спорт-

ски	 центар	 Пожаревац“	 број:	 09-40-725/2021	 од	
05.	априла	2021.	године,	за	одобрење	додатних	фи-
нансијских	 средстава,	 и	 одобравају	 се	 средства	 у	
укупном	 износу	 од	 1.000.000,00	 динара	 за	 израду	
Урбанистичког	пројекта	и	пројекта	парцелације	 за	
помоћну	спортску	салу	и	изградњу	затвореног	базе-
на	на	катастарској	парцели	број	2167/1	КО	Пожаре-
вац	у	Пожаревцу.	

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),	са	Раздела	5-Градска	управа,	
Глава	1-Градска	управа,	Програм	15-Опште	услуге	
локалне	 самоуправе,	 Програмска	 класификација	
0602-0009,	Програмска	активност:	Текућа	буџетска	
резерва,	Функција	160-Опште	јавне	услуге	некласи-
фиковане	на	другом	месту,	Позиција	175,	Економ-
ска	 класификација	 499-Средства	 резерве,	 Извор	
финансирања	01-Општи	приходи	и	примања	буџета	
и	иста	распоредила	у	оквиру	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	4	–	Установа	у	области	спорта,	Програм	
14	–	Развој	спорта	и	омладине,	Програмска	класи-
фикација	1301-0004:	ПА:Функционисање	локалних	
спортских	установа,	Функција	810	–	Услуге	рекреа-
ције	и	спорта,	Позиција	236,	Економска	класифика-
ција	511	–	Зграде	и	грађевински	објекти	(У	оквиру	
Финансијског	плана	Јавне	установе	„Спортски	цен-
тар	Пожаревац“	за	2021.	годину,	на	Економску	кла-
сификацију	5114	–	Пројектно	планирање).

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	

са	 Раздела	 5	 –	 Градска	 управа,	 Глава	 4	 –	 Устано-
ва	у	области	спорта,	Програм	14	–	Развој	спорта	и	
омладине,	 Програмска	 класификација	 1301-0004:	
ПА:Функционисање	локалних	спортских	установа,	
Функција	810	–	Услуге	рекреације	и	спорта,	Пози-
ција	236,	Економска	класификација	511	–	Зграде	и	
грађевински	објекти	 (У	оквиру	Финансијског	пла-
на	 Јавне	 установе	 „Спортски	 центар	 Пожаревац“	
за	2021.	 годину,	са	Економске	класификације	5114	
–	Пројектно	планирање).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 9. aприла 2021. године
Број 09-06-52/2021-11

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије.

11
Градско	 веће	Града	Пожаревца	на	 седници	одр-

жаној	16.	априла	2021.	године,	разматрало	 је	миш-
љење	Одељења	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	
Града	Пожаревца,	па	је	на	основу	Наредбе	Градског	
штаба	за	ванредне	ситуације	Града	Пожаревца	број	
012-82-20/2021	 од	 08.04.2021.	 године,	 Закључка	
Градског	већа	Града	Пожаревца	број	09-06-53/2021-
12	 од	 16.	 априла	 2021.	 године,	 члана	 13.	 Закона	 о	
здравственој	заштити	(„Службени	гласник	РС“	број	
25/2019),	члана	10.	Закона	о	заштити	становништва	
од	 заразних	болести	 („Службени	 гласник	РС“	број	
15/2016,	 68/2020	 и	 136/2020),	 чл.	 13.,	 29.	 и	 31.	 За-
кона	о	смањењу	ризика	од	катастрофа	и	управљању	
ванредним	 ситуацијама	 („Службени	 гласник	 РС“	
број	87/2018),	чл.	14.	и	19.	Закона	о	јавном	здрављу	
(„Службени	 гласник	 РС“	 број	 15/2016),	 члана	 70.	
став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Служ-
бени	 гласник	РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	
93/12,	62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	
–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	
и	149/20),	 члана	82.	 став	1.	 тачка	3.	Статута	Града	
Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	
и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Града	По-
жаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	
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1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	25.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  сталне  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	СЕ	наредба	Штаба	за	ванредне	си-

туације	на	територији	Града	Пожаревца	број	012-82-
20/2021	од	08.04.2021.	године	И	ОДОБРАВАЈУ	СЕ	
средстава	у	износу	од	969.412,00	динара	за	период	
од	месец	дана	за	финансирање	рада	3	(три)	доктора	
медицине	и	6	(шест)	медицинских	сестара/технича-
ра	за	потребе	Дома	здравља	Пожаревац.

II
Средства	из	 тачке	1.	 овог	 решења	обезбедити	из	

средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину,	у	оквиру	Раздела	5-Градска	
управа,	 Глава	 1-Градска	 управа,	Програм	 15-Опште	
услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	 класифи-
кација	 0602-0010,	 Програмска	 активност:	 Стална	
буџетска	 резерва,	 Функција	 160-Опште	 јавне	 ус-
луге	 некласификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	
176,	 Економска	 класификација	 499-Средства	 резер-
ве,	 Извор	 финансирања	 01-Општи	 приходи	 и	 при-
мања	 буџета	 и	 иста	 распоредити	 у	 оквиру	 Раздела	
5-Градска	 управа,	 Глава	 1-Градска	 управа,	 Програм	
12-Здравствена	 заштита,	 Програмска	 класифика-
ција	 1801-0001-Функционисање	 установа	 примарне	
здравствене	 заштите,	 Функционална	 класификација	
760-Здравство	некласификовано	на	другом	месту,	По-
зиција	 132,	 Економска	 класификација	 464-Дотације	
организацијама	за	обавезно	социјално	осигурање.	

У	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Градске	 управе	
Града	Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	 Економска	 кла-
сификација	4641	–	Текуће	дотације	организацијама	
обавезног	социјалног	осигурања-Дом	здравља.	

У	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Дома	 здравља	
Пожаревац	за	2021.	годину	831.043,00	динара	Еко-
номска	класификација	411-Плате,	додаци	и	накнаде	
запослених	(зараде)	и	138.369,00	динара	Економска	
класификација	412	–	Социјални	доприноси	на	терет	
послодавца.

III

			Средства	из	тачке	1.	овог	решења	исплатити	са	
Раздела	5-Градска	управа,	Глава	1-Градска	управа,	
Програм	12-Здравствена	заштита,	Програмска	кла-
сификација	 1801-0001-Функционисање	 установа	
примарне	здравствене	заштите,	Функционална	кла-
сификација	760-Здравство	некласификовано	на	дру-
гом	месту,	Позиција	132,	Економска	класификација	
464-Дотације	организацијама	 за	 обавезно	 социјал-
но	осигурање.	

У	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Градске	 управе	
Града	Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	 Економска	 кла-
сификација	4641	–	Текуће	дотације	организацијама	
обавезног	социјалног	осигурања-Дом	здравља.	

У	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Дома	 здравља	
Пожаревац	за	2021.	годину	831.043,00	динара	Еко-
номска	класификација	411-Плате,	додаци	и	накнаде	
запослених	(зараде)	и	138.369,00	динара	Економска	
класификација	412	–	Социјални	доприноси	на	терет	
послодавца.

IV
За	 реализацију	 овог	 Решења	 задужује	 се	

Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 16. aприла 2021. године   
Број 09-06-53/2021-12-1

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

12
Градско	 веће	 Града	 Пожаревца	 на	 седници	

одржаној	 дана	 16.	 априла	 2021.	 године,	 разма-
трало	 је	 захтев	 Пожаревачка	 гимназија,	 број:	 03-
40-731/2021	 од	 06.04.2021.	 године	 са	 допуном	 од	
12.04.2021.	 године,	 за	 обезбеђење	 додатних	 сред-
става	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	
од	13.04.2021.	године,	те		је	на	основу	69.	став	2.	и	
4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/2020),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО	СЕ	ПРИХВАТА	 захтев	Пожаре-

вачке	гимназије	број:	03-40-731/2021	од	08.04.2021.	
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године,	 и	 одобравају	 се	 додатна	 средства	 на	 Еко-
номској	класификацији	4234	–	Услуге	информисања	
у	износу	од	80.000,00	динара	за	трошкове	реализа-
ције	„Изазова	даровитости	за	2021.	годину“,	док	ће	
се	 остале	 ставке	 захтева	 разматрати	 приликом	 из-
раде	предлога	Ребаланса	1	Одлуке	о	буџету	Града	
Пожаревца	за	2021.	годину.

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класифика-
ција	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функ-
ција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	
оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Град-
ска	управа,	Програм	

10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	Програм-
ска	класификација	2003-0001	ПА:	Функционисање	
средњих	 школа,	 Функција	 920	 –	 Средње	 образо-
вање,	Позиција	112,	Економска	класификација	463	
–	 Трансфери	 осталим	 нивоима	 власти	 (У	 оквиру	
Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	 Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	Економску	класификацију	
4631-	Текући	трансфери	осталим	нивоима	власти	у	
износу	од	80.000,00	динара	а	у	финансијском	плану	
Пожаревачке	гимназије	за	2021.	годину	на	Економ-
ску	 класификацију	 4234	 –	 Услуге	 информисања	 у	
износу	од	80.000,00).			

III
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	исплатити	са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Градска	уп-
рава,	Програм	 10	 –	 Средње	 образовање	 и	 васпи-
тање,	 Програмска	 класификација	 2003-0001	 ПА:	
Функционисање	 средњих	 школа,	 Функција	 920	
–	 Средње	 образовање,	 Позиција	 112,	 Економска	
класификација	463	–	Трансфери	осталим	нивоима	
власти	(У	оквиру	Финансијског	плана	Градске	уп-
раве	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економ-
ске	 класификације	 4631-	Текући	 трансфери	оста-
лим	нивоима	власти	у	износу	од	80.000,00	динара,	
а	у	оквиру	Финансијског	плана	Пожаревачке	гим-
назије	за	2021.	годину	са	Економске	класификације	
4234	–	Услуге	информисања	у	износу	од	80.000,00	
динара).

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	Решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 16. aприла 2021. године   
Број 09-06-53/2021-13

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

13
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	дана	23.	 априла	2021.	 године,	разматрало	 је	
мишљење	Одељења	 за	 буџет	и	финансије	Градске	
управе	Града	Пожаревца,	па	 је	на	основу	Наредбе	
Градског	штаба	за	ванредне	ситуације	Града	Пожа-
ревца	број	012-82-22/2021	од	19.04.2021.	године,	За-
хтева	члана	Градског	већа	Града	Пожаревца	број:03-
40-832/2021	 од	 23.04.2021.	 године,	 Закључка	
Градског	већа	Града	Пожаревца	број	09-06-56/2021-
1	 од	 23.	 априла	 2021.	 године,	 члана	 13.	 Закона	 о	
здравственој	заштити	(„Службени	гласник	РС“	број	
25/2019),	члана	10.	Закона	о	заштити	становништ-
ва	 од	 заразних	 болести	 („Службени	 гласник	 РС“	
број	15/2016),	 чл.	 13.,	 29.	и	31.	 Закона	о	 смањењу	
ризика	од	катастрофа	у	управљању	ванредним	си-
туацијама	 („Службени	 гласник	 РС“	 број	 87/2018),	
чл.	14.	и	19.	Закона	о	 јавном	здрављу	 („Службени	
гласник	РС“	број	15/2016),	члана	70.	став	2.	и	став	
4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(“Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	25.	Одлуке	о	буџету	Гра-
да	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	
Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  сталне  буџетске резерве

I
	 ПРИХВАТА	СЕ	наредба	Штаба	 за	 ванред-

не	 ситуације	 на	 територији	Града	Пожаревца	 број	
012-82-22/2021	од	19.04.2021.	године	и	захтев	члана	
Градског	већа	Града	Пожаревца	број:03-40-832/2021	
од	23.04.2021.	године	И	ОДОБРАВАЈУ	СЕ	средста-
ва	у	износу	од	1.400.000,00	динара	са	ПДВ-ом	за	де-
зинфекцију	просторија	Опште	болнице	Пожаревац	
и	Дома	здравља	Пожаревац	за	период	од	60	дана.

.
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II
Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	

средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	број	33/20),	у	оквиру	Раздела	5-Градска	
управа,	Глава	1-Градска	управа,	Програм	15-Опште	
услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	 класифи-
кација	 0602-0010,	 Програмска	 активност:	 Стална	
буџетска	 резерва,	 Функција	 160-Опште	 јавне	 ус-
луге	 некласификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	
176,	Економска	класификација	499-Средства	резер-
ве,	Извор	финансирања	01-Општи	приходи	и	при-
мања	буџета	и	иста	распоредити	у	оквиру	Раздела	
5-Градска	управа,	Глава	1-Градска	управа,	Програм	
15-Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	
класификација	 0602-0001-Функционисање	 локал-
не	самоуправе	и	градских	општина,	Функционална	
класификација	 130-Опште	 јавне	 услуге,	 Позиција	
154,	 Економска	 класификација	 423-Услуге	 по	 уго-
вору,	у	оквиру	Финансијског	плана	Градске	управе	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину,	Економска	класи-
фикација	423911	–	остале	опште	услуге-дезинфек-
ција	просторија	Опште	болнице	Пожаревац	и	Дома	
здравља	Пожаревац	(ванредна	ситуација).

III
Средства	из	 тачке	1.	 овог	 решења	исплатити	 са	

Раздела	 5-Градска	 управа,	 Глава	 1-Градска	 управа,	
Програм	15-Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Про-
грамска	 класификација	 0602-0001-Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функцио-
нална	 класификација	 130-Опште	 јавне	 услуге,	По-
зиција	 154,	 Економска	 класификација	 423-Услуге	
по	 уговору,	 у	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Градске	
управе	Града	Пожаревца	за	2021.	годину,	Економска	
класификација	423911	–	остале	опште	услуге-дезин-
фекција	 просторија	 Опште	 болнице	 Пожаревац	 и	
Дома	здравља	Пожаревац	(ванредна	ситуација).

IV
За	 реализацију	 овог	 Решења	 задужује	 се	

Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

V
Диспозитив	 овог	 решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23. априла 2021. године
Број 09-06-56/2021-1-1

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

14
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	29.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Градске	 општине	 Костолац	 	 број	 09-40-806/2021	
од	19.04.2021.	године,	са	изјашњењем	Одељења	за	
буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожарев-
ца	од	20.04.2021.	године,	те		је	на	основу	члана	69.	
став	2.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/20),	 члана	 82.	 став	 1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	
Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	 10/18,	 12/18-исправка	 и	 10/19),	 члана	 26.	 став	
1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Гра-
да	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожарев-
ца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	Одлуке	о	
буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	број	33/20),	донело	
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Градске	 општине	 Кос-

толац	 	 број	 09-40-806/2021	 од	 19.04.2021.	 годи-
не		и	одобравају	се	средства		у	укупном	износу	од	
2.039.000,00	динара		по	пресуди	Привредног	суда	у	
Пожаревцу	број	П.306/2020	од	17.03.2021.	 године,	
за	плаћање	цеви	и	спојница	ЈП“Топлификација“	По-
жаревац

II
Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 обезбедити	

из	 средстава	 предвиђених	 Одлуком	 о	 буџету	 Гра-
да	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	
Града	Пожаревца“,	 бр.33/20),	 са	Раздела	5	–	Град-
ска	 управа,	 Глава	 1	 -	 Градска	 управа,	Програм	 15	
–	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	
класификација	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	ре-
зерва,	Функција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласи-
фиковане	на	другом	месту,	Позиција	175,	Економ-
ска	класификација	499	–	Средства	резерве,	и	иста	
распоредити	у	оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	
Глава	1	–	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	ус-
луге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	 класифика-
ција	 0602-0001,	 Програмска	 активност:	 Функцио-
нисање	 локалне	 самоуправе	 и	 градских	 општина,	
Функција	130	–	Опште	јавне	услуге,	Позиција	158,	
Економска	 класификација	 463-	 Трансфери	 оста-
лим	нивоима	власти,	у	оквиру	Финансијског	плана	
Градске	 управе	 Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	
Економска	 класификација	 4631-Текући	 трансфери	
осталим	нивоима	власти	у	износу	139.000,00	дина-
ра	и	4632-	Капитални	трансфери	осталим	нивоима	
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власти	у	износу	од	1.900.000,00	динара	(У	Одлуци	о	
буџету	Градске	општине	Костолац		за	2021.	годину	
на	економској	класификацији	482-	Порези,	обавезне	
таксе,	казне	и	пенали	у	износу	од	139.000,00	дина-
ра	и	511-	Зграде	и	грађевински	објекти	у	износу	од	
1.900.000,00	динара).	

III
Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	исплати-

ти		са	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	-	Градска	
управа,	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	само-
управе,	Програмска	класификација	0602-0009,	ПА:	
Текућа	 буџетска	 резерва,	 Функција	 160	 –	 Опште	
јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	По-
зиција	 175,	Економска	 класификација	 499	–	Сред-
ства	резерве,	и	иста	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	
–	Градска	управа,	Глава	1	–	Градска	управа,	Програм	
15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	
класификација	 0602-0001,	 Програмска	 активност:	
Функционисање	 локалне	 самоуправе	 и	 градских	
општина,	Функција	130	–	Опште	јавне	услуге,	По-
зиција	 158,	 Економска	 класификација	 463-	 Транс-
фери	 осталим	 нивоима	 власти,	 односно	 4631-Те-
кући	трансфери	осталим	нивоима	власти	у	износу	
139.000,00	 динара	 и	 4632-	 Капитални	 трансфери	
осталим	 нивоима	 власти	 у	 износу	 од	 1.900.000,00	
динара.	(У	Одлуци	о	буџету	Градске	општине	Кос-
толац		за	2021.	годину	на	економској	класификацији	
482-	Порези,	обавезне	таксе,	казне	и	пенали	у	изно-
су	од	139.000,00	динара	и	511-	Зграде	и	грађевински	
објекти	у	износу	од	1.900.000,00	динара)

IV
За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	

Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

V
Диспозитив	 овог	 Решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.
           

У Пожаревцу, 29. aприла 2021. године
Број 09-06-59/2021-4

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

15
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	29.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Организације	 спортских	 риболоваца	 „Смуђ“	 По-
жаревац,	број:	011-66-21/21	од	16.4.2021.	године	и	
Одлуку	Комисије	 за	 спорт	 Града	Пожаревца	 број:	

011-66-22/2021-2	 од	 20.	 априла	 2021.	 године	 са	
изјашњењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	Градске	
управе	Града	Пожаревца	од	22.4.2021.	године,	те		је	
на	основу	члана	69.	став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџет-
ском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 54/09,	
73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправ-
ка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	
113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	члана	82.	став	
1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	 Пожаревца	 (“Службени	
гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	
о	раду	Градског	већа	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 1/15,	 7/15,	 7/16	 и	
3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	 ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Организације	 спорт-
ских	 риболоваца	 „Смуђ“	Пожаревац,	 011-66-21/21	
од	16.4.2021.	године	са	Одлуком	Комисије	за	спорт	
Града	 Пожаревца	 број:	 011-66-22/2021-2	 од	 20.	
априла	 2021.	 године	 за	 издвајање	 финансијских	
средстава,	и	ОДОБРАВАЈУ	се	средства	у	укупном	
износу	од	64.670,00	динара	као	помоћ	у	учешћу	так-
мичара	Жељка	Вуксића	на	светском	првенству	које	
се	одржава	у	Мађарској,	у	дисциплини	пловак	јуни-
ор	У-20.

2.	 Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 обезбеди-
ти	 из	 средстава	 предвиђених	 Одлуком	 о	 буџету	
Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	 у	 оквиру	 Раз-
дела	5	 -	Градска	управа,	Глава	1	 -	Градска	управа,	
Програм	 15	 -	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	
Програмска	класификација	0602-0009,	Програмска	
активност:	Текућа	буџетска	резерва,	Функција	160	
-	 Опште	 јавне	 услуге	 некласификоване	 на	 другом	
месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	499	
-	Средства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	
приходи	 и	 примања	 буџета	 и	 иста	 се	 могу	 распо-
редити	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	
1	 –Градска	 управа	Града	Пожаревца,	Програма	 14	
–	Развој	спорта	и	омладине,	Програмске	класифика-
ције	 1301-0001,	Програмска	 активност	 –	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењи-
ма	 и	 савезима,	Функције	 810	 –	Услуге	 рекреације	
и	 спорта,	Позиције	142,	Економске	класификације	
481-Дотације	 невладиним	 организацијама,	 Изво-
ра	финансирања	01-	Општи	приходи	и	примања	из	
буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	
Пожаревца	 за	 2021.	 годину	у	 оквиру	Програма	14	
–	Развој	спорта	и	омладине,	Програмске	класифика-
ције	 1301-0001,	Програмска	 активност	 –	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењи-
ма	 и	 савезима,	Функције	 810	 –	Услуге	 рекреације	
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и	спорта,	Позиције	142,	Економске	класификације	
481-Дотације	 невладиним	 организацијама,	 Изво-
ра	финансирања	01-	Општи	приходи	и	примања	из	
буџета,	Економске	класификације	481911-дотације	
спортским	 омладинским	 организацијама-годишњи	
програми	спортских	организација,	удружења	и	са-
веза.

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 29. aприла 2021. године
Број 09-06-59/2021-5

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

16
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	29.	априла	2021.	године,	разматрало	је	захтев	
Спортског	 тениског	 удружења	 „Пожаревац	 1984“	
број:	 011-40-829/21	 од	 22.04.2021.	 године,	 Одлу-
ку	 Комисије	 за	 спорт	 Града	 Пожаревца	 и	 Захтев	
председника	Комисије	за	спорт	Града	Пожаревца	и	
члана	Градског	већа	Града	Пожаревца	број:	011-66-
23/2021-1	од	28.	априла	2021.	године	са	изјашњењем	
Одељења	 за	 буџет	 и	 финансије	 Градске	 управе	
Града	 Пожаревца	 од	 28.04.2021.	 године,	 те	 	 је	 на	
основу	члана	69.	 став	2.	и	 став	4.	Закона	о	буџет-
ском	 систему	 („Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 54/09,	
73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправ-
ка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	
113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	члана	82.	став	
1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	 Пожаревца	 (“Службени	
гласник	Града	Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправ-
ка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	
о	раду	Градског	већа	Града	Пожаревца	(„Службени	
гласник	 Града	 Пожаревца“,	 бр.	 1/15,	 7/15,	 7/16	 и	
3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	 ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Спортског	 тениског	
удружења	 „Пожаревац	 1984“	 број:	 011-40-829/21	
од	 22.04.2021.	 године	 са	 Одлуком	 Комисије	 за	

спорт	 Града	 Пожаревца	 број:	 011-66-23/2021-1	 од	
28.	априла	2021.	године	за	издвајање	финансијских	
средстава,	и	ОДОБРАВАЈУ	се	средства	у	укупном	
износу	од	500.000,00	динара	на	име	појачаног	ин-
дивидуалног	рада	са	тенисерком	Јованом	Грујић	у	
2021.	години,	тако	што	би	се	средства	искористила	
за	потребе	закупа	тениских	терена,	тениског	трене-
ра	и	набавку	тениских	лоптица,	на	месечном	нивоу	
у	износу	од	62.500,00	динара	у	наредних	8	месеци.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	
из	 средстава	 предвиђених	 Одлуком	 о	 буџету	 Гра-
да	Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	 у	 оквиру	 Раздела	 5	
-	Градска	управа,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	
15	-	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	
класификација	 0602-0009,	 Програмска	 активност:	
Текућа	 буџетска	 резерва,	 Функција	 160	 -	 Опште	
јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	По-
зиција	175,	Економска	класификација	499	-	Средства	
резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	приходи	и	
примања	буџета	 и	 иста	 се	могу	 распоредити	 у	 ок-
виру	Раздела	5	 -	Градска	управа,	Глава	 1	 –Градска	
управа	Града	Пожаревца,	Програма	14	–	Развој	спор-
та	 и	 омладине,	 Програмске	 класификације	 1301-
0001,	 Програмска	 активност	 –	 Подршка	 локалним	
спортским	организацијама,	удружењима	и	савезима,	
Функције	810	–	Услуге	рекреације	и	спорта,	Пози-
ције	 142,	 Економске	 класификације	 481-Дотације	
невладиним	 организацијама,	 Извора	 финансирања	
01-	Општи	приходи	и	примања	из	буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	
Пожаревца	за	2021.	годину	у	оквиру	Програма	14	–	
Развој	 спорта	 и	 омладине,	Програмске	 класифика-
ције	 1301-0001,	 Програмска	 активност	 –	 Подршка	
локалним	спортским	организацијама,	удружењима	и	
савезима,	Функције	810	–	Услуге	рекреације	и	спор-
та,	Позиције	142,	Економске	класификације	481-До-
тације	невладиним	организацијама,	Извора	финан-
сирања	 01-	 Општи	 приходи	 и	 примања	 из	 буџета,	
Економске	 класификације	 481911-дотације	 спорт-
ским	 омладинским	 организацијама-годишњи	 про-
грами	спортских	организација,	удружења	и	савеза.

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 29. aприла 2021. године
Број 09-06-59/2021-17

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одржаној	7.	маја	2021.	године,	разматрало	 је	захтев	Одељења	за	

локални	економски	развој,	пољопривреду	и	заштиту	животне	средине	број	09-40-856/202021	од	27.04.2021.	го-
дине,	са	изјашњењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	03-40-856/2021	од	
28.04.2021.	године,	те		је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	
РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	
113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	
Пожаревца”,	бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	ПРИХВАТА	СЕ	захтев	Одељења	за	локални	економски	развој,	пољопривреду	и	заштиту	животне	сре-
дине	број	 09-40-856/2021	од	27.04.2021.	 године,	 за	 обезбеђење	 средстава	у	укупном	износу	од	600.000,00	
динара	за	предфинансирање	пројекта	„Подстицање	инклузивног	социо	економског	развоја	кроз	подстицање	
предузетништва	и	запошљавања	Рома“,	у	складу	са	Анексом	Уговора	о	донацији	број	81247708	од	12.04.2021.	
године,	закљученог	између	Града	Пожаревца	и	Немачке	организације	за	сарадњу	ГИЗ.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	Пожа-
ревца	за	2021.	годину		у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	-	Градска	управа,	Програм	15	-	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	0602-0009,	Програмска	активност:	Текућа	буџетска	
резерва,	Функција	 160	 -	Опште	 јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	Позиција	 175,	Економска	
класификација	499	-	Средства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	приходи	и	примања	буџета	и	иста	се	
могу	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	–Градска	управа	Града	Пожаревца,	Програм	
3	–	Програм	3-Локални	економски	развој,	Програмска	класификација	1501-4001,	Пројекат	„Подстицање	ин-
клузивног	социо	економског	развоја	кроз	подстицање	предузетништва	и	запошљавање	Рома“,	Функционална	
класификација	490	–	Економски	послови	некласификовани	на	другом	месту,	Позиција	72,	Економска	класи-
фикација	512-Машине	и	опрема,		Извор	финанирања	01-Општи	приходи	и	примања	буџета.	

3.	 Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распоредити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	на	следећи	начин:

Програмска 
класификација Функција Економска 

класификација Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

1501-4001 490 512252

Опрема	за	угоститељство-	Пројекат	
„Подстицање	инклузивног	
социо	економског	развоја	кроз	
подстицање	предузетништва	и	
запошљавање	Рома“

01 300.000,00

1501-4001 490 512911

Опрема	за	производњу-	Пројекат	
„Подстицање	инклузивног	
социо	економског	развоја	кроз	
подстицање	предузетништва	и	
запошљавање	Рома“

01 300.000,00

УКУПНО: 600.000,00

4.	За	реализацију	овог	решења	задужује	се	Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца.
5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 7. маја 2021. године
Број 09-06-62/2021-6-1

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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18
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одржаној	7.	маја	2021.	године,	разматрало	је	захтев	начелника	

Градске	управе	Града	Пожаревца	број	01-40-858/202021	од	28.04.2021.	године,	са	изјашњењем	Одељења	за	
буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	03-40-858/2021	од	05.05.2021.	године,	те		је	на	осно-
ву	члана	69.	став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	
101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	
72/19	и	149/20),	члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Града	Пожа-
ревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	ПРИХВАТА	СЕ	захтев	начелника	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	01-40-858/2021	од	28.04.2021.	
године,	за	обезбеђење	средстава	у	износу	од	180.000,00	динара	на	име		учешћа	Града	у	реализацији	актив-
ности	Пројекта	„Давање	доприноса	избеглим	лицима	са	територије	Града	Пожаревца-додела	грађевинског	
материјала“,	у	складу	са	Уговором	о	сарадњи	на	реализацији	помоћи	за	доделу	средстава	намењених	побољ-
шању	услова	становања	избеглица	кроз	набавку	грађевинског	материјала,	закљученог	између	Града	Пожарев-
ца,		број	011-40-753/21	од	09.04.2021.	године	и	Комесаријата	за	избеглице	и	миграције	Републике	Србије	број	
9-9/116	од	20.04.2021.	године.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	Пожа-
ревца	за	2021.	годину		у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	-	Градска	управа,	Програм	15	-	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	0602-0009,	Програмска	активност:	Текућа	буџетска	
резерва,	Функција	 160	 -	Опште	 јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	Позиција	 175,	Економска	
класификација	499	-	Средства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	приходи	и	примања	буџета	и	иста	се	
могу	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	–Градска	управа	Града	Пожаревца,	Програм	
1	–	Становање,	урбанизам	и	просторно	планирање,	Програмска	класификација	1101-4003,	Пројекат	„Давање	
доприноса	интеграцији	избеглим	лицима	са	територије	Града	Пожаревца	-	додела	грађевинског	материјала“,	
Апропријација/Позиција	број	39/2,	Функционална	класификација	060	-	Становање,	Економска	класификација	
472-Накнаде	за	социјалну	заштиту	из	буџета,	Извор	финансирања	01-	Општи	приходи	и	примања	буџета).	

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распоредити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	следећи	начин:

Програмска 
класификација Функција Економска 

класификација Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

1101-4003 060 472811

Накнаде	из	буџета	за	становање	и	
живот-Пројекат	„Давање	доприноса	
интеграцији	избеглим	лицима	са	
територије	Града	пожаревца-додела	
грађевинског	материјала“

01 180.000,00

УКУПНО: 180.000,00

4.	За	реализацију	овог	решења	задужује	се	Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца.
5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 7. маја 2021. године
Број 09-06-62/2021-7-2

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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19
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одржаној	7.	маја	2021.	године,	разматрало	је	захтев	начелника	

Градске	управе	Града	Пожаревца	број	01-40-859/202021	од	28.04.2021.	године,	са	изјашњењем	Одељења	за	
буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	03-40-859/2021	од	05.05.2021.	године,	те		је	на	осно-
ву	члана	69.	став	2.	и	став	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	
101/11,	93/12,	62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	
72/19	и	149/20),	члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Града	Пожа-
ревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	ПРИХВАТА	СЕ	захтев	начелника	Градске	управе	Града	Пожаревца	број	01-40-859/2021	од	28.04.2021.	
године,	за	обезбеђење	средстава	у	износу	од	120.000,00	динара	на	име		учешћа	Града	у	реализацији	актив-
ности	Пројекта	„Давање	доприноса	интеграцији	интерно	расељеним	лицима	са	територије	Града	Пожарев-
ца-додела	грађевинског	материјала“,	у	складу	са	Уговором	о	сарадњи	на	реализацији	помоћи	за	побољшање	
услова	становања	интерно	расељених	лица	док	су	у	расељеништву	доделом	помоћи	намењене	за	набавку	
грађевинског	материјала	за	завршетак	или	адаптацију	стамбеног	објекта,	закљученог	између	Града	Пожарев-
ца,		број	011-360-25/21	од	09.04.2021.	године	и	Комесаријата	за	избеглице	и	миграције	Републике	Србије	број	
9-9/125	од	20.04.2021.	године.

2.	Средства	из	тачке	1.	овог	решења	обезбедити	из	средстава	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	Пожа-
ревца	за	2021.	годину		у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	-	Градска	управа,	Програм	15	-	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класификација	0602-0009,	Програмска	активност:	Текућа	буџетска	
резерва,	Функција	 160	 -	Опште	 јавне	услуге	некласификоване	на	другом	месту,	Позиција	 175,	Економска	
класификација	499	-	Средства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	приходи	и	примања	буџета	и	иста	се	
могу	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	5.1	–Градска	управа	Града	Пожаревца,	Програм	
1	–	Становање,	урбанизам	и	просторно	планирање,	Програмска	класификација	1101-4002,	Пројекат	„Давање	
доприноса	интеграцији	интерно	расељеним	лицима	са	територије	Града	Пожаревца	-	додела	грађевинског	
материјала“,	Апропријација/Позиција	број	39/1,	Функционална	класификација	060	-	Становање,	Економска	
класификација	472-Накнаде	за	социјалну	заштиту	из	буџета,	Извор	финансирања	01-	Општи	приходи	и	при-
мања	буџета).	

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распоредити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	следећи	начин:

Програмска 
класификација Функција Економска 

класификација Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

1101-4002 060 472811

Накнаде	из	буџета	за	становање	и	
живот-Пројекат	„Давање	доприноса	
интеграцији	интерно	расељеним	
лицима	са	територије	Града	Пожаревца-
додела	грађевинског	материјала“

01 120.000,00

УКУПНО: 120.000,00

4.	За	реализацију	овог	решења	задужује	се	Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожаревца.
5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службеном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 7. маја 2021. године
Број 09-06-62/2021-8-2

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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20
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 7.	 маја	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	
Месне	 заједнице	Маљуревац	 	 број	 11-40-843/2021	
од	26.04.2021.	године,	са	изјашњењем	Одељења	за	
буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожарев-
ца	од	06.05.2021.	године,	те		је	на	основу	члана	69.	
став	2.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/20),	 члана	 82.	 став	 1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	
Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	 10/18,	 12/18-исправка	 и	 10/19),	 члана	 26.	 став	
1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Гра-
да	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожарев-
ца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	Одлуке	о	
буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	број	33/20),	донело	
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев.	 Месне	 заједнице	

Маљуревац		број	11-40-843/2021	од	26.04.2021.	го-
дине		и	одобравају	се	средства		у	укупном	износу	од	
82.200,00	динара		за	увођење	трофазне	инсталације.

II
Средства	за	ове	намене,	обезбедити	са	Раздела	5	

–	Градска	управа,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	
15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програм-
ска	 класификација	 0602-0009,	 ПА:	 Текућа	 буџет-
ска	 резерва,	 Функција	 160	 –	 Опште	 јавне	 услуге	
некласификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	 175,	
Економска	 класификација	 499	 –	 Средства	 резер-
ве,	и	иста	распоредити	у	оквиру	Раздела	5	–	Град-
ска	управа,	Глава	1	–	Градска	управа,	Програм	15	
–	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	 Програмска	
класификација	 0602-0002,	 Програмска	 активност:	
Функционисање	 месних	 заједница,	 Функција	 160	
–	Остале	 јавне	услуге	некласификоване	на	другом	
месту,	 Позиција	 187,	 Економска	 класификација	
425-	Текуће	 поправке	 и	 одржавање,	 у	 оквиру	Фи-
нансијског	 плана	МЗ	Маљуревац	 за	 2021.	 годину,	
Економска	класификација	4251-Текуће	поправке	и	
одржавање	зграда	и	објеката.	

III
Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	исплатити		

са		Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	–	Градска	уп-
рава,	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	самоупра-
ве,	Програмска	класификација	0602-0002,	Програм-
ска	 активност:	Функционисање	месних	 заједница,	

Функција	160	–	Остале	 јавне	услуге	некласифико-
ване	на	другом	месту,	Позиција	187,	Економска	кла-
сификација	 425-	 Текуће	 поправке	 и	 одржавање,	 у	
оквиру	Финансијског	плана	МЗ	Маљуревац	за	2021.	
годину,	Економска	класификација	4251-Текуће	по-
правке	и	одржавање	зграда	и	објеката.

IV
За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	

Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

V
Диспозитив	 овог	 Решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“.
           

У Пожаревцу, 7. маја 2021. године
Број 09-06-62/2021-14

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

21
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 7.	 маја	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	
Пожаревачка	 гимназија,	 број:	 03-40-850/2021	 од	
27.04.2021.	 године,	 за	 обезбеђење	 додатних	 сред-
става	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	
од	28.04.2021.	године,	те		је	на	основу	69.	став	2.	и	
4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/2020),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(„Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Пожаревачке	 гимназије	

број:	 03-40-850/2021	 од	 27.04.2021.	 године,	 и	 одо-
бравају	се	додатна	средства	на	Економској	класифи-
кацији	4246	–	Услуге	очувања	животне	средине,	нау-
ке	и	геодетске	услуге	у	износу	од	145.200,00	динара	
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и	 на	 Економској	 класификацији	 5114	 –	Пројектно	
планирање	 у	 износу	 од	 120.000,00	 динара	 за	 пре-
парцелацију.

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класифика-
ција	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функ-
ција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	
оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Град-
ска	управа,	Програм	

10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	Програм-
ска	класификација	2003-0001	ПА:	Функционисање	
средњих	 школа,	 Функција	 920	 –	 Средње	 образо-
вање,	Позиција	112,	Економска	класификација	463	
–	 Трансфери	 осталим	 нивоима	 власти	 (У	 оквиру	
Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	 Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	Економску	класификацију	
4631-	Текући	трансфери	осталим	нивоима	власти	у	
износу	 од	 145.200,00	 динара	 и	 на	 Економску	 кла-
сификацију	 4632-	 Капитални	 трансфери	 осталим	
нивоима	власти	у	износу	од	120.000,00	динара,	а	у	
оквиру	Финансијског	плана	Пожаревачке	гимназије	
за	2021.	годину	на	Економску	класификацију	4246	–	
Услуге	очувања	животне	средине,	науке	и	геодетске	
услуге	у	износу	од	145.200,00	динара	и	на	Економ-
ску	класификацију	5114	–	Пројектно	планирање	у	
износу	од	120.000,00	динара).							

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Градска	упра-
ва,	Програм	10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	
Програмска	 класификација	 2003-0001	 ПА:	 Функ-
ционисање	средњих	школа,	Функција	920	–	Средње	
образовање,	 Позиција	 112,	 Економска	 класифика-
ција	463	–	Трансфери	осталим	нивоима	власти	 (У	
оквиру	Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економске	класифи-
кације	 4631-	 Текући	 трансфери	 осталим	 нивоима	
власти	у	износу	од	145.200,00	динара	и	са	Економ-
ске	класификације	4632-	Капитални	трансфери	ос-
талим	нивоима	 власти	 у	 износу	 од	 120.000,00	 ди-
нара,	а	у	оквиру	Финансијског	плана	Пожаревачке	
гимназије	за	2021.	годину	са	Економске	класифика-
ције	4246	–	Услуге	очувања	животне	средине,	науке	
и	геодетске	услуге	у	износу	од	145.200,00	динара	и	
са	Економске	класификације	5114	–	Пројектно	пла-
нирање	у	износу	од	120.000,00	динара).		

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	Решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 7. маја 2021. године
Број 09-06-62/2021-18

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

22
Градско	 веће	 Града	 Пожаревца	 на	 седници	 од	

13.	маја	2021.	године,	разматрало	је	захтев	Музичке	
школе	„Стеван	Мокрањац“,	број:	03-40-865/2021	од	
28.04.2021.	 године,	 за	 обезбеђење	 додатних	 сред-
става	са	мишљењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	
од	05.05.2021.	 године,	 те	 	 је	на	основу	69.	став	2.	
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	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/2020),	члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	
и	 став	 4.	Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	
Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожарев-
ца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	
Одлуке	о	буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	
донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	СЕ	захтев	Музичке	школе	„Стеван	

Мокрањац“,	 број:	 03-40-865/2021	 од	 28.04.2021.	
године,	 и	 одобравају	 се	 додатна	 средства	 на	 Еко-
номској	класификацији	4224	–	Трошкови	путовања	
ученика	у	износу	од	40.000,00	динара		за	учешће	у	
трошковима	Републичког	такмичења	за	2021.	годи-
ну	и	учешће	у	трошковима	организације	фестивала	
музичких	школа	за	2021.	годину.

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	
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услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класифика-
ција	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функ-
ција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	
оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Град-
ска	управа,	Програм	

10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	Програм-
ска	класификација	2003-0001	ПА:	Функционисање	
средњих	 школа,	 Функција	 920	 –	 Средње	 образо-
вање,	Позиција	112,	Економска	класификација	463	
–	 Трансфери	 осталим	 нивоима	 власти	 (У	 оквиру	
Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	 Пожа-
ревца	за	2021.	годину	на	Економску	класификацију	
4631-	Текући	трансфери	осталим	нивоима	власти	у	
износу	од	40.000,00	динара,	а	у	оквиру	Финансијс-
ког	 плана	 Музичке	 школе	 „Стеван	 Мокрањац“	 за	
2021.	 годину	 на	 Економску	 класификацију	 4224	 –	
Трошкови	путовања	ученика	у	износу	од	40.000,00	
динара).							

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Градска	упра-
ва,	Програм	10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	
Програмска	 класификација	 2003-0001	 ПА:	 Функ-
ционисање	средњих	школа,	Функција	920	–	Средње	
образовање,	 Позиција	 112,	 Економска	 класифика-
ција	463	–	Трансфери	осталим	нивоима	власти	 (У	
оквиру	Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економске	класифи-
кације	 4631-	 Текући	 трансфери	 осталим	 нивоима	
власти	 у	 износу	 од	 40.000,00	 динара,	 а	 у	 оквиру	
Финансијског	 плана	 Музичке	 школе	 „Стеван	 Мо-
крањац“	за	2021.	 годину	са	Економске	класифика-
ције	4224	–	Трошкови	путовања	ученика	у	износу	
од	40.000,00	динара).		

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се		Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	Решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 13. маја 2021. године
Број 09-06-65/2021-3

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

23
Градско	 веће	 Града	 Пожаревца	 на	 седници	 од	

13.	 маја	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	 Еко-
номско-трговинске	 школе,	 број:	 011-40-933/2021	
од	 10.05.2021.	 године,	 за	 обезбеђење	 додатних	
средстава	 са	мишљењем	Одељења	 за	буџет	и	фи-
нансије	од	12.05.2021.	године,	те		је	на	основу	69.	
став	2.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/2020),	члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	
Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	10/18,	12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	
и	 став	 4.	Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	
Пожаревца	 („Службени	 гласник	 Града	 Пожарев-
ца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	
Одлуке	о	буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	
(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“	бр.	33/20),	
донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев	 Економско-трговинске	

школе	број:	011-40-933/2021	од	10.05.2021.	године,	
и	одобравају	се	додатна	средства	у	укупном	изно-
су	 од	 64.014,00	 динара,	 и	 то	 49.014,00	 динара	 за	
трошкове	учешћа	на	републичком	такмичењу	угос-
титељско-туристичких	 школа	 Србије	 и	 15.000,00	
динара	за	чланарину	за	Заједнице	Економско-трго-
винских	школа.

II
Средства	из	тачке	I	овог	Решења	обезбедити	из	

средства	предвиђених	Одлуком	о	буџету	Града	По-
жаревца	за	2021.	годину	(„Службени	гласник	Града	
Пожаревца“	бр.	33/20),		са	Раздела	5	–	Градска	уп-
рава,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	–	Опште	
услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	класифика-
ција	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	Функ-
ција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	
оквиру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Град-
ска	управа,	Програм	

10	 –	 Средње	 образовање	 и	 васпитање,	 Програм-
ска	 класификација	 2003-0001	 ПА:	 Функционисање	
средњих	школа,	Функција	920	–	Средње	образовање,	
Позиција	112,	Економска	класификација	463	–	Транс-
фери	осталим	нивоима	власти	(У	оквиру	Финансијс-
ког	 плана	Градске	 управе	Града	Пожаревца	 за	 2021.	
годину	 на	 Економску	 класификацију	 4631-	 Текући	
трансфери	осталим	нивоима	власти,	 а	 у	оквиру	Фи-
нансијског	 плана	 Економско-трговинске	 школе	 за	
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2021.	 годину	 на	 Економску	 класификацију	 4221	 –	
Трошкови	службених	путовања	у	земљи	у	износу	од	
19.408,00	динара,	на	Економску	класификацију	4224	
–	Трошкови	путовања	ученика	у	износу	од	20.893,00		
динара,	 на	 Економску	 класификацију	 4233	 –	Услуге	
образовања	 и	 усавршавања	 запослених	 у	 износу	 од	
20.000,00	динара	и	на	Економску	класификацију	4264	
–	Материјал	за	саобраћај	у	износу	од	3.713,00	динара).				

III
Средства	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 исплатити	 са	

Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1.	–	Градска	упра-
ва,	Програм	10	–	Средње	образовање	и	васпитање,	
Програмска	 класификација	 2003-0001	 ПА:	 Функ-
ционисање	средњих	школа,	Функција	920	–	Средње	
образовање,	 Позиција	 112,	 Економска	 класифика-
ција	463	–	Трансфери	осталим	нивоима	власти	 (У	
оквиру	Финансијског	 плана	 Градске	 управе	 Града	
Пожаревца	за	2021.	годину	са	Економске	класифи-
кације	 4631-	 Текући	 трансфери	 осталим	 нивоима	
власти,	 а	 у	 оквиру	 Финансијског	 плана	 Економ-
ско-трговинске	школе	за	2021.	годину	са	Економске	
класификације	 4221	 –	 Трошкови	 службених	 путо-
вања	у	земљи	у	износу	од	19.408,00	динара,	са	Еко-
номске	 класификације	 4224	 –	Трошкови	путовања	
ученика	у	износу	од	20.893,00		динара,	са	Економске	
класификације	4233	–	Услуге	образовања	и	усавр-
шавања	запослених	у	износу	од	20.000,00	динара	и	
са	 Економске	 класификације	 4264	 –	Материјал	 за	
саобраћај	у	износу	од	3.713,00	динара	).		

IV
За	реализацију	Решења	задужује	се	Одељење	за	

буџет	и	финансије

V
Диспозитив	овог	Решења	објавити	у	Службеном	

гласнику	Града	Пожаревца.

У Пожаревцу, 13. маја 2021. године
Број 09-06-65/2021-4

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

24
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 13.	 маја	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	
Женског	 одбојкашког	 клуба	 „Млади	 радник“	 из	
Пожаревца,	 број	 011-40-943/21	 од	 11.05.2021.	 го-
дине,	 Одлуку	 Комисије	 за	 спорт	 Града	 Пожарев-

ца	 и	 Захтев	 председника	Комисије	 за	 спорт	 Града	
Пожаревца	и	члана	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	број:	011-66-25/2021	од	12.	маја	2021.	године	са	
изјашњењем	Одељења	за	буџет	и	финансије	Град-
ске	 управе	 Града	 Пожаревца	 од	 12.05.2021.	 годи-
не,	те	 	 је	на	основу	члана	69.	став	2.	и	став	4.	За-
кона	 о	 буџетском	 систему	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 54/09,	 73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	
63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	Закон,	
103/15,	99/16,	113/17,	95/18,	31/19,	72/19	и	149/20),	
члана	82.	став	1.	тачка	3.	Статута	Града	Пожаревца	
(“Службени	 гласник	 Града	Пожаревца”,	 бр.	 10/18,	
12/18-исправка	и	10/19),	члана	26.	став	1.	и	став	4.	
Пословника	 о	 раду	Градског	 већа	Града	Пожарев-
ца	(„Службени	гласник	Града	Пожаревца“,	бр.	1/15,	
7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	став	2.	Одлуке	о	буџету	
Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службени	глас-
ник	Града	Пожаревца“,	бр.	33/20),	донело	следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

1.	ПРИХВАТА	СЕ	 захтев	Женског	 одбојкашког	
клуба	„Млади	радник“	из	Пожаревца,	број	011-40-
943/21	од	11.05.2021.	године	са	Одлуком	Комисије	
за	 спорт	 Града	 Пожаревца	 број:	 011-66-25/2021-1	
од	12.	маја	2021.	године	за	издвајање	финансијских	
средстава,	и	ОДОБРАВАЈУ	се	средства	у	укупном	
износу	од	200.000,00	динара	 за	учешће	на	Финал-
ним	 турнирима	Србије	 у	 пионирском	и	 кадетском	
првенству	која	се	одржавају	у	периоду	од	14.	-	16.	
маја	2021.	године	и	од	28.	-	30.	маја	2021.	године,	за	
потребе	смештаја	екипа.

2.	 Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 обезбеди-
ти	 из	 средстава	 предвиђених	 Одлуком	 о	 буџету	
Града	 Пожаревца	 за	 2021.	 годину,	 у	 оквиру	 Раз-
дела	5	 -	Градска	управа,	Глава	1	 -	Градска	управа,	
Програм	 15	 -	 Опште	 услуге	 локалне	 самоуправе,	
Програмска	класификација	0602-0009,	Програмска	
активност:	Текућа	буџетска	резерва,	Функција	160	
-	 Опште	 јавне	 услуге	 некласификоване	 на	 другом	
месту,	Позиција	175,	Економска	класификација	499	
-	Средства	резерве,	Извор	финансирања	01	-	Општи	
приходи	 и	 примања	 буџета	 и	 иста	 се	 могу	 распо-
редити	у	оквиру	Раздела	5	-	Градска	управа,	Глава	
1	 –Градска	 управа	Града	Пожаревца,	Програма	 14	
–	Развој	спорта	и	омладине,	Програмске	класифика-
ције	 1301-0001,	Програмска	 активност	 –	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењи-
ма	 и	 савезима,	Функције	 810	 –	Услуге	 рекреације	
и	 спорта,	Позиције	142,	Економске	класификације	
481-Дотације	 невладиним	 организацијама,	 Изво-
ра	финансирања	01-	Општи	приходи	и	примања	из	
буџета.

3.	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	распо-
редити	у	Финансијском	плану	Градске	управе	Града	
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Пожаревца	 за	 2021.	 годину	у	 оквиру	Програма	14	
–	Развој	спорта	и	омладине,	Програмске	класифика-
ције	 1301-0001,	Програмска	 активност	 –	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењи-
ма	 и	 савезима,	Функције	 810	 –	Услуге	 рекреације	
и	 спорта,	Позиције	142,	Економске	класификације	
481-Дотације	 невладиним	 организацијама,	 Изво-
ра	финансирања	01-	Општи	приходи	и	примања	из	
буџета,	Економске	класификације	481911-дотације	
спортским	 омладинским	 организацијама-годишњи	
програми	спортских	организација,	удружења	и	са-
веза.

4.	 За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	
Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

5.	Диспозитив	овог	решења	објавити	у	„Службе-
ном	гласнику	Града	Пожаревца“.

У Пожаревцу, 13. маја 2021. године
Број 09-06-65/2021-13

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

25
Градско	веће	Града	Пожаревца	на	седници	одр-

жаној	 19.	 маја	 2021.	 године,	 разматрало	 је	 захтев	
Месне	 заједнице	 Кличевац	 	 број	 09-40-862/2021	
од	 28.04.2021.	 године	 и	 број	 11-40-884/2021	 од	
05.05.2021.	 године,	 са	 изјашњењем	 Одељења	 за	
буџет	и	финансије	Градске	управе	Града	Пожарев-
ца	од	12.05.2021.	године,	те		је	на	основу	члана	69.	
став	2.	и	4.	Закона	о	буџетском	систему	(„Службени	
гласник	РС”,	бр.	54/09,	73/10,	101/10,	101/11,	93/12,	
62/13,	63/13	–	исправка,	108/13,	142/14,	68/15	–	др.	
Закон,	 103/15,	 99/16,	 113/17,	 95/18,	 31/19,	 72/19	 и	
149/20),	 члана	 82.	 став	 1.	 тачка	 3.	 Статута	 Града	
Пожаревца	(“Службени	гласник	Града	Пожаревца”,	
бр.	 10/18,	 12/18-исправка	 и	 10/19),	 члана	 26.	 став	
1.	и	став	4.	Пословника	о	раду	Градског	већа	Гра-
да	Пожаревца	(„Службени	гласник	Града	Пожарев-
ца“,	бр.	1/15,	7/15,	7/16	и	3/17)	и	члана	24.	Одлуке	о	
буџету	Града	Пожаревца	за	2021.	годину	(„Службе-
ни	гласник	Града	Пожаревца“,	број	33/20),	донело	
следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о употреби средстава  текуће  буџетске резерве

I
ПРИХВАТА	 СЕ	 захтев.	 Месне	 заједнице	 Кли-

чевац		број	09-40-862/2021	од	28.04.2021.	године	и	
број	11-40-884/2021	од	05.05.2021.године	и	одобра-
вају	 се	 средства	 	 у	 укупном	 износу	 од	 206.500,00	
динара		за	постављање	подлоге	за	дечју	играоницу.

II
Средства	за	ове	намене,	обезбедити	са	Раздела	5	–	

Градска	управа,	Глава	1	-	Градска	управа,	Програм	15	
–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	Програмска	кла-
сификација	0602-0009,	ПА:	Текућа	буџетска	резерва,	
Функција	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	
на	другом	месту,	Позиција	175,	Економска	класифика-
ција	499	–	Средства	резерве,	и	иста	распоредити	у	ок-
виру	Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	–	Градска	уп-
рава,	Програм	15	–	Опште	услуге	локалне	самоуправе,	
Програмска	 класификација	 0602-0002,	 Програмска	
активност:	Функционисање	месних	заједница,	Функ-
ција	 160	 –	Остале	 јавне	 услуге	 некласификоване	 на	
другом	 месту,	 Позиција	 188,	 Економска	 класифика-
ција	 426-	Материјали,	 у	 оквиру	Финансијског	плана	
МЗ	Кличевац	за	2021.	годину,	Економска	класифика-
ција	4269-Материјали	за	посебне	намене.

III
	Средства	из	тачке	1.	и	2.	овог	решења	исплати-

ти		са		Раздела	5	–	Градска	управа,	Глава	1	–	Град-
ска	 управа,	 Програм	 15	 –	 Опште	 услуге	 локалне	
самоуправе,	Програмска	класификација	0602-0002,	
Програмска	 активност:	 Функционисање	 месних	
заједница,	Функција	160	–	Остале	јавне	услуге	не-
класификоване	на	другом	месту,	Позиција	188,	Еко-
номска	 класификација	 426-	 Материјали,	 у	 оквиру	
Финансијског	плана	МЗ	Кличевац	за	2021.	годину,	
Економска	 класификација	 4269-Материјали	 за	 по-
себне	намене.

IV
За	 реализацију	 овог	 решења	 задужује	 се	

Одељење	за	буџет	и	финансије	Градске	управе	Гра-
да	Пожаревца.

V
Диспозитив	 овог	 Решења	 објавити	 у	 „Службе-

ном	гласнику	Града	Пожаревца“

У Пожаревцу, 19. маја 2021. године 
Број 09-06-74/2021-4

ГРАДСКО	ВЕЋЕ	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.



Страна	70	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.
П
о	
из
вр
ш
ен
ом
	с
ра
вњ

ењ
у	
са
	Т
аб
ел
ар
ни
м	
пр
ик
аз
ом
	р
ад
но
г	
вр
ем
ен
а	
по
	а
по
те
ка
ма
	у
	с
ас
та
ву
	А
по
те
ка
рс
ке
	у
ст
ан
ов
е	
П
ож

ар
ев
ац
,	к
ој
и	
је
	с
ас
та
вн
и	
де
о	

О
дл
ук
е	
Гр
ад
ск
ог
	в
ећ
а	
Гр
ад
а	
П
ож

ар
ев
ца
,	к
ој
ом
	је
	у
тв
рђ
ен
о	
ра
дн
о	
вр
ем
е	
А
по
те
ка
рс
ке
	у
ст
ан
ов
е	
П
ож

ар
ев
ац
	у
	П
ож

ар
ев
цу
	(
„С
лу
ж
бе
ни
	г
ла
сн
ик
	Г
ра
да
	

П
ож

ар
ев
ца
“,
	б
р.
	2
/2
1)
,	у
тв
рђ
ен
о	
је
	д
а	
је
	у
	њ
ем
у	
до
ш
ло
	д
о	
те
хн
ич
ке
	гр

еш
ке
,	п
а	
се
	д
ај
е	

И
 С

 П
 Р

 А
 В

 К
 А

 
Та

бе
ла

рн
ог

 п
ри

ка
за

 р
ад

но
г 

вр
ем

ен
а 

по
 а

по
те

ка
м

а 
у 

са
ст

ав
у 

А
по

те
ка

рс
ке

 у
ст

ан
ов

е 
П

ож
ар

ев
aц

 у
 П

ож
ар

ев
цу



20.	маj	2021.																						СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 Страна	71	–	Број	6

И
З	
РЕ

Д
А
К
Ц
И
ЈЕ
	„
СЛ

У
Ж
БЕ

Н
О
Г	
ГЛ

А
С
Н
И
К
А
	Г
РА

Д
А
	П
О
Ж
А
РЕ

В
Ц
А
“



Страна	72	–	Број	6														СЛУЖБЕНИ		ГЛАСНИК	ГРАДА	ПОЖАРЕВЦА	 20.	маj	2021.

Издавач:	Одељење	за	послове	органа	Града	и	информационе	технологије
Градске	управе	Града	Пожаревца

редакција:	Одељење	за	послове	органа	Града	и	информационе	технологије
Градске	управе	Града	Пожаревца,	Дринска	2,
тел:	539-670,	тираж	броја	6	–	35	примерака.


