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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу чл. 6, 7а и 11. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14, 
95/18, 99/18-УС, 86/19 и 144/20), члана 82. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожа-
ревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), Градско веће Града Пожарев-
ца на седници одржаној 10.новембра 2021. године 
донело је

О Д Л У К У
о изменама  Одлуке о одређивању зона за 

обрачун пореза на имовину и просечној цени 
квадратног метра одговарајућих непокретности 

по зонама на територији Града Пожаревца

Члан 1.
У одлуци о одређивању зона за обрачун пореза 

на имовину и просечној цени квадратног метра од-
говарајућих непокретности по зонама на територији 
Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 16/19 и 32/20) члан 4. мења се и гласи:

Члан 4.
Просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности по зонама на територији Града По-
жаревца за 2022. годину износи:

I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА

СТАНОВИ (м2)                                             89 899 79 493 53 757 49 875 49 875

КУЋЕ ЗА СТАНОВАЊ
Е(м2)                   42 559 37 721 35 565 27 997                   27 997

ГАРАЖЕ И ПОМОЋНИ 

ОБЈЕКТИ (м2) 
28 713 12 143 12 143 12 143 12 143

ПОЉОПРИВРЕДНО 
И ШУМСКО                                                                                                                   
ЗЕМЉИШТЕ ( м2)                                                                                                             

93 93

ПОСЛОВНЕ 
ЗГРАДЕ И ДРУГИ                                                                                                                       
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ (м2)          

142 229 76 031 63 700 56 000 56 000

ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ (м2)         6 677 5 170 3 935    1 994 1 994“

Грађевинско земљиште на територији Града 
Пожаревца, које се користи искључиво за гајење 
биљака, односно садног материјала, односно шума, 
за сврху утврђивања основице пореза на  имовину 
разврстава се у пољопривредно, односно шумско 
земљиште.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“ а примењује се од 1.1.2022. године.

У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године 
Број 09-06-179/2021-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

_____________________________________
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу члана 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 12. 
став 14. Закона о инспекцијском надзору („Службе-
ни гласник РС“, бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18) и 
члана 75. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/18, 
12/18-исправка и 10/19), након разматрања Предло-
га Решења о образовању Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности Града Пожаревца, Градоначелник гра-
да Пожаревца, донео је:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
 КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 

ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Овим решењем образује се Комисије за коор-
динацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности Града Пожаревца у даљем 
тексту: Комисија).

Комисија обезбеђује обухватнији и делотворнији 
надзор и избегавање преклапања и непотребног по-
нављања надзора, поред усклађивања инспекцијског 
надзора између инспекција које врше инспекцијски 
назор над пословима из изворне надлежности Града 
Пожаревца.

2. Утврђује се да инспекцијски надзор над по-
словима из изворне надлежности  врше:

1)  Комунална инспекција у саставу Одељења за 
инспекцијске послове Градске управе града 
Пожаревца

2)  Саобраћајна инспекција у саставу Одељења 
за инспекцијске послове Градске управе града 
Пожаревца.

3)  Инспекција за утврђивање, контролу и напла-
ту јавних прихода у саставу Одељења локалне 
пореске администрације Градске управе града 
Пожаревца

4)  Буџетска инспекција организована као самостал-
ни послови Градске управе града Пожаревца

3. Послови и задаци Комисије су:
1)  да разматра и даје мишљења на предлоге пла-

нова инспекцијског надзора, које достављају 
инспекције

2)  да прати достигнути ниво координције ин-
спекција, иницира мере, утврђује смернице 
и даје упутства у циљу унапређења коорди-

нација инспекција и делотворности инспек-
цијског надзора и прати њихову реализацију, 
а нарочито:
(1)  за усклађивање планова инспекцијског 

надзора рада инспекције
(2)  за размену информација у вршењу инспек-

цијског надзора
(3)  за унапређење инспекцијског надзора на 

основу информација из годишњег извеш-
таја о раду инспекција

(4)  за развој јединственог функционалног со-
фтверског решења е-инспектор

3)  да разматра и даје мишљења на нацрте одлука 
и предлоге других прописа којима се уређују 
питања инспекцијског надзора

4)  да разматра мишљења, директиве, методо-
лошке материјале, анализира праксу инспек-
цијског надзора и заузима ставове у циљу 
уједначавања поступања инспекције у истим 
или сличним ситуацијама према свим надзи-
раним субјектима и објављује те ставове.

5)  да учествује у анализи потреба за финанси-
рањем, техничком опремљеношћу инспектора 
и подноси иницијативе надлежним органима 

6)  да даје стручно мишљење о предлозима кон-
тролних листа  као и њихових измена и допуна 

7)  да објављује на интернет страници Града По-
жаревца прописе, акте и документе који се од-
носе на инспекцијски надзор

8)  да, на упит заинтересованих лица, пружа оба-
вештења која се односе на надлежност ин-
спекција, најкасније у року од седам дана

9)  да, у складу са потребом, подноси извештаје 
Градском већу града Пожаревца и Скупштини 
града Пожаревца и даје предлоге за предузи-
мање мера из њене надлежности

10)  да обавља друге послове утврђене овим ре-
шењем

4. Комисију чини председник, заменик председ-
ника, четири члана и четири заменика чланова из 
реда запослених у Градској управи града Пожаревца.

Председник комисије руководи њеним радом, 
усклађује рад чланова и сазива и води седнице ко-
мисије.

Председника комисије за време његове одсутно-
сти или спречености замењује заменик председника 
комисије.

Члана комисије за време његове одсутности или 
спречености замењује заменик члана комисије.

5. Решењем се образује комисија у следећем 
саставу:

1. Славиша Алексић, дипл.инж.техн.-заменик 
градоначелника Града Пожаревца, за председника
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лежних органа и ималаца јавних овлашћења, који су 
дужни да јој их благовремено доставе

10. Комисија доноси Пословник о свом раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности са повереним 
пословима инспекцијског надзора из надлежности 
Града Пожаревца, обезбеђивањем координације и 
међусобне сарадње инспекција Града Пожаревца у 
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада 
инспекција и сарадње у поступку вршења само-
сталног или заједничког инспекцијског надзора.

12. Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у  „Службеном гласнику  Града Пожа-
ревца“.

У Пожаревцу, 2.11. 2021. године 
Број: 01-112-155/2021

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

_____________________________________

Владимир Петровић, мр. прос.планирања-члан 
Градског већа Града Пожаревца, за заменика пред-
седника 

2.Лазар Станојевић, дипл. правник-начелник 
Градске управе града Пожаревца, за члана

Слађана Петрушић, дипл.правник- руководилац 
Одељења за општу управу, за заменика члана

3. Ивана Перишић, дипл.економиста-руководи-
лац Одељења за комуналне делатности и саобраћај, 
за члана

Бошко Спасовић, дипл.правник-руководилац 
Одељења за локалну пореску администрацију, за 
заменика члана

4. Милан Дабић, дипл.економиста- руководилац 
Одељења за буџет и финансије, за члана

Виолета Стојановић, дипл.економиста-шеф Од-
сека за трезор и рачуноводство-за заменика члана

5. Жаклина Јовивић. дипл.инж.саоб.-руководи-
лац Одељења за инспекцијске послове, за члана

Оливера Најдановић, дипл.инж.-инспектор за за-
штиту животне средине, за заменика члана

6. Инспекције су дужне да се придржавају смер-
ница и упутстава из тачке 3. став 2) овог решења.

Члан Комисије који није сагласан са овим смер-
ницама и упутствима може да поднесе предлог Град-
ском  већу града Пожаревца, односно Скупштини 
града Пожаревца да заузму став поводом овог пи-
тања, односно предузму мере и радње из свог дело-
круга. 

Послове из тачке 3. став 2) подстав  (4) овог ре-
шења Комисија обавља у сарадњи са органом град-
ске управе надлежним за послове информатике и 
електронске управе, који обавља стручне послове 
и послове градске управе који се односе на успо-
стављање и одржавање информационог система у 
циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.

7. Стручно-техничке и административне послове 
за комисију обавља административни секретар на-
челника Градске управе града Пожаревца у сарадњи 
са надлежним Одељењима у чијем саставу су ин-
спекцијски послови.

8. У оквиру комисије образују се радне групе и 
стручни тимови за одређену област, односно од-
ређена питања инспекцијског надзора. 

Радном групом, односно стручним тимом руко-
води члан Комисије, а у раду радне групе, однос-
но стручног тима могу учествовати представници 
инспекција које немају чланове у саставу Комисије, 
јавних предузећа и установа чији је оснивач Град 
Пожаревац, удружења, комора и других асоција-
ција, научних и образовних установа, као и других 
организација чији је рад повезан са системом и по-
словима инспекцијског надзора.

9. Комисија је овлашћена да захтева податке, 
обавештења, исправе и извештаје који су јој потреб-
ни за обављање њених послова и задатака од над-
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ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 
(“Службени гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење) и члана 82. став 1. тачка 
26) Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, број 10/18, 12/18 – исправка и 
10/19), Градско веће града Пожаревца, кога заступа 
Градоначелник града Пожаревца Саша Павловић, 
дипл. инж. електротехнике, у име града Пожаревца 
као оснивача, Послодавац Јавно комунално 
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, кога 
заступа в.д. директор Марјановић Марко, С.О. 
Јавног комуналног предузећа “Комуналне службе“ 
Пожаревац, кога заступа председник синдиката 
Бранислав Ђуришић и Синдикат „Независност“ - 
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, кога заступа 
главни повереник Ненад Обровић (у даљем тексту 
учесници), закључују

СПОРАЗУМ
о продужењу рока важења Колективног уговора 

код послодавца Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе“ Пожаревац

Члан 1.
Продужава се рок важења Колективног уговора 

код послодавца Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе“ Пожаревац („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, број 12/18), закљученог 
07. децембра 2018. године између учесника, до 07. 
децембра 2024. године.

Члан 2.
Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Број 011-112-154/21 
Датум: 2.11.2021. године

СИНДИКАЛНА ОРГАНИзАЦИјА  
јАВНОГ КОмУНАЛНОГ ПРЕДУзЕЋА 

“КОмУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ 
 Бранислав Ђуришић, с.р. 

СИНДИКАт „НЕзАВИСНОСт“ 
- јКП „КОмУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ      

Ненад Обровић, с.р.   

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ                                                                                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике, с.р.
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На основу чл. 240. и 248. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 98/18 – аутентично ту-
мачење), члана 6. став 6. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18, 86/19 – др. закон 
и 157/20 – др. закон), Посебног колективног угово-
ра за запослене у јединицама локалне самоуправe 
(„Службени гласник РС“, бр. 38/19 и 55/20) и чла-
на 79. Колективног уговора за запослене у Градској 
управи Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 17/19),  градоначелник Града По-
жаревца, начелник Градске управе Града Пожарев-
ца и председник Синдикалне организације Градске 
управе Града Пожаревца, закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА  
И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Колективном уговору за запослене у Градској 

управи Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 17/19), у члану 51. став 1. после 
тачке 11)  додаје се нова тачка 12) који гласи:

„12) помоћ у превенцији у борби против прогла-
шене пандемије и епидемије заразне болести, чиме 
се остварује здравствена заштита запослених.“

Члан 2.
У члану 51. после става 9. додаје се нови став 

који гласи: 
„Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 

1. тачка 12) овог члана признаје се свим запослени-
ма у висини коју ће Правилником утврдити Градско 
веће Града Пожаревца, узимајући за критеријум ви-
сину зараде без пореза и доприноса.“

Досадашњи став 10. постаје став 11.

Члан 3.
Остале одредбе Колективног уговора за запосле-

не у Градској управи Града Пожаревцу остају не-
промењене.

Члан 4.
Ова допуна Колективног уговора за запослене 

у Градској управи Града Пожаревца ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, дана 29. новембра 2021 године 
Број: 01-112-164/2021

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, с.р.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

Лазар Станојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИзАЦИјЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дејан зорко, с.р.



29. новембар 2021.               СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА          Страна 7 – Број 12



Страна 8 – Број 12             СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА             29. новембар 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 12– 20 примерака.


