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1

На основу чл. 79. став 1. тачка 2) и 92. ст. 2, 3. 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) и члана 39. став 1.
тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 10.
марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Града Пожаревца за
2020. годину
Члан 1.
Град Пожаревац ангажује ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града
Пожаревца за 2020. годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Града Пожаревца за 2020.
годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члана 3. Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ( „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18 и 151/20).
Члан 3.
Одлука о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2020. годину врши се на бази сагласности Државне ревизорске институције, као законом прописаним условом за
вршење екстерне ревизије буџета локалних власти.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. марта 2021. године
Број 011-06-37/2021-1

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.
2

На основу чл. 27. став 10. и 28. став 2. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- други закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 39. став 1.
тачка 39) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 10/18, 12/18 - исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 10.
марта 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретне имовине грађевинског земљишта у јавну својину
Града Пожаревца
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину Града Пожаревца
непокретна имовина – грађевинско земљиште од
Предузећа у друштвеној својини „Фабрика шећера“ са п.о. у стечају из Пожаревца, која се продаје
у поступку јавног прикупљања понуда у пет имовинских целина, а по јавном огласу од 20. фебруара 2021. године са исправком расписаног од стране
Агенције за лиценцирање стечајних управника Републике Србије, који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Овлашћује се Градско веће Града Пожаревца да
утврди највиши износ понуђене цене за сваку имовинску целину која се продаје у поступку јавног
прикупљања понуда, а која ће бити наведена у понуди Града Пожаревца.
Члан 3.
Овлашћује се Градско веће Града Пожаревца,
да у име Града Пожаревца најкасније до 23. марта 2021. године до 10 сати и 45 минута поднесе
писмене понуде за прибављање свих имовинских
целина наведених у јавном огласу из члана 1. ове
одлуке, са утврђеном понуђеном ценом и осталим
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подацима које мора да садржи понуда, уз директно достављање на адресу Агенције за лиценцирање
стечајних управника Републике Србије, Београд,
Теразије број 23,трећи спрат, канцеларија 313.
Члан 4.
Овлашћује се Градско веће Града Пожаревца да
својом одлуком овласти лица која ће 23. марта 2021.
године заступати Град Пожаревац у поступку јавног
отварања писмених понуда.
Члан 5.
Овлашћује се Градско веће Града Пожаревца да
у име Града Пожаревца уплати износе депозита у
износу од 20% од процењене вредности за сваку
имовинску целину наведених у јавном огласу, као
услов за учествовање у поступку јавног отварања
писмених понуда.
Члан 6.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца
да потпише изјаву о губитку права на враћање депозита у случају да понуда Града Пожаревца не садржи све обавезне елементе, а да у случају да Град
Пожаревац буде проглашен за купца одбије потписивање уговора или не уплати купопродајну цену у
предвиђеном року и на прописани начин.
Члан 7.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца, да по прихватању понуде Града Пожаревца као
најповољније, потпише уговор о прибављању непокретне имовине- грађевинског земљишта за сваку
имовинску целину.
Члан 8.
Обавезује се Градско веће Града Пожаревца да
износ највише понуђене цене утврди на тајној седници, а чланови Градског већа Града Пожаревца и
сви присутни у обавези су да потпишу изјаву да се
обавезују да као пословну тајну чувају све информације, податке и садржину донетих аката са заседања тајне седнице.
Члан 9.
По окончању поступка јавног отварања понуда и
закључења уговора о прибављању одређених имовинских целина у јавну својину Града Пожаревца, о
свим подацима и одредбама уговора биће обавештена јавност.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је и образложење.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10. и члана 28.став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 39. став
1. тачка 39) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр.10/18, 12/18- исправка и 10/19).
Овим одредбама прописана је надлежност органа за одлучивање о прибављању ствари у јавну
својину јединице локалне самоуправе. Статутом
Града Пожаревца прописано је да о прибављању
ствари у јавну својину Града Пожаревца одлучује
Скупштина Града Пожаревца.
Дана 20. фебруара 2021. године, у дневном листу
„Политика“, „Информер“ и „Ало“ као и на сајту
Агенције за лиценцирање стечајних управника, као
и исправка објављен је јавни оглас за продају имовине Предузећа у друштвеној својини „Фабрике
шећера“ са п.о. у стечају из Пожаревца, у поступку
јавног прикупљања понуда у пет имовинских целина
са подацима о врсти имовине, процењеним вредностима, износом обавезног депозита у висини од 20%
од процењене вредности за сваку имовинску целину
и другим битним подацима за спровођење поступка.
Имајући у виду стратешке планове Града Пожаревца у делу који се односи на покретање економског развоја, покренута је од стране градоначелника
Града Пожаревца иницијатива за прибављање непокретне имовине- грађевинског земљишта назначеног предузећа, коју је Градско веће Града Пожаревца закључком број 09-06-36/2021-1 од 4. марта 2021.
године иницијативу прихватило.
У наведеној иницијативи су наведени оправданост и целисходност за прибављање имовине, обзиром на стратешке циљеве Града Пожаревца и погодности локације.
Наиме, Град Пожаревац у својим стратешким
плановима има за циљ да омогући и створи услове
за развој индустријских и привредних погона, чиме
ће се омогућити услови за пословање привредних
субјеката, као и економски развој и бољи животни
стандард на својој територији.
На основу стратешког циља Града Пожаревца и
податка да се одређена имовина продаје од привредног субјекта у стечају, да Град Пожаревац на овој локацији има у јавну својину грађевинско земљиште
и објекте, услове и погодности које пружа локација
на којој се налази ова имовина, то су све одлучне
чињенице што је Град Пожаревац покренуо активности за прибављање исте.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, израдило је Елаборат о оправданости прибављања неизграђеног грађевинског земљишта од Предузећа у друштвеној својини
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„Фабрика шећера“ са п.о. у стечају из Пожаревца,
из марта 2021. године, којим су дати чињенице о
оправданост и значају прибављања непокретности
које су предмет продаје, као и ефекте на свеопшти
развој и стварање повољне привредне климе за отварање нових инвестиционих објеката и ново запошљавање на територији Града Пожаревца.
Након прибављања имовине у јавну својину
Града Пожаревца, истом се може располагати на

начин и под условима из важећих планских аката
и спроведених поступака Иницијативом за прибављање непокретности - грађевинског земљишта
у јавну својину Града Пожаревца од стечајног дужника Предузећа у друштвеној својини „Фабрика
шећера“ са п.о. у стечају из Пожаревца , а на основу
јавног огласа, покренут је поступак за прибављање
непокретности-грађевинског земљишта по имовинским целинама и то :

Целина 1

-

Површина по
Р.бр. Катастарска парцела
1. 7744/1

ха
4

а
16

м2
17

Врста земљишта
грађевинско изван
грађевинског подручја

Лист непокретности
и удео
14227
К.О.
Пожаревац, удео
482/806

Целина 2

-

Површина по
Р.бр. Катастарска парцела
1. 7744/3
2. 7744/5

ха

а
95   
7

м2
35
2

Врста земљишта
пољопривредно
земљиште

Лист непокретности
и удео
16312
К.О.
Пожаревац, удео 1/1

Целина 3

-

Површина по
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Катастарска парцела
7782/1
7782/5
7782/6
7783/1
7783/4

ха
3

а
80
68
45
7

м2
58
85
37
30
96

Врста земљишта
пољопривредно
земљиште

Лист непокретности
и удео
16314
К.О.
Пожаревац, удео
1/1

Целина 4

-

Површина по
Р.бр.
1.
2.
3.

Катастарска парцела
7781/2
7781/5
7781/6

ха
2

а
83
7
80

м2
23
1
62

Врста земљишта

Лист непокретности
и удео

грађевинско у
грађевинском подручју

16406
К.О.
Пожаревац, удео
30000/65910
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Целина 5

-

Р.бр. Катастарска парцела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7728/4
7728/5
7728/6
7745/1
7745/2
7746/1
7746/2
7778/1

Површина по
ха

1
1

а
21
13
4
13
24
16
19
68

м2
83
34
67
52
27
52
27
20

Ради учешћа у поступку пот ребно је откупити
продајну документацију за сваку имовинску целину.
Продаја имовине - грађевинског земљишта врши
се у виђеном стању.
По огласу крајњи рок за уплату депозита је 16.
март 2021. године, а за достављање понуда је 23.
март 2021. године до 10 сати и 45 минута (искључиво лично/директно достављена), на адресу Агенције за лиценцирање стечајних управника Републике Србије, Београд, Теразије број 23, трећи спрат,
канцеларија 313.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 23. март
2021. године у 11,00 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција
за лиценцирање стечајних управника Републике
Србије, Београд, Теразије број 23,трећи спрат, сала
301, у присуству комисије за отварање понуда.
Критеријум за избор најбољег понуђача за купца
је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене
вредности предмета продаје, а случају да су понуђене цеде ниже од 50% од процењене вредности предмета продаје, пре одлучивања о најповољнијој понуду претходну сагласност даје одбор поверилаца.
Процена вредности непокретне имовине –грађевинског земљишта које је предмет продаје, извршена је у поступку стечаја, и као таква није минимално
прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом
одређивања висине понуде.
Због специфичности поступка продаје имовине
предузећа у стечају, рокова који су одређени за уплату депозита, отварање писмених понуда, предлаже се да се Градско већe Града Пожаревца овласти
за предузимања одређених радњи битних за подношење писмене понуде, учествовање у поступку
и закључењу уговора ако понуда Града Пожаревца
буде најповољнија.
На основу члана 196. став 4. Устава Републике
Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр.
98/06), нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке састоји се у чињеници да
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Пожаревац, удео
1/1

су јавним огласом за продају наведене непокретне имовине – грађевинског земљишта стечајног
дужника, дефинисани рокови за уплату депозита,
подношење понуде и поступка отварања поднетих
писмених понуда, те je потребно у што краћем року
предузети све радње и припремити све елементе понуде и подношење исте благовремено.
За реализацију ове одлуке средства у износу из
члана 2. одлуке обезбеђују се пренаменом средстава
планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за
2021. годину.
У Пожаревцу, 10. марта 2021. године
Број 011-06-37/2021-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.
3-1
На основу члана 52. ст. 1. и 3. Закона о планирању
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
чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености
планских докумената, комисије за планове јединице
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде
члановима комисије, као и условима и начину рада
комисија („Службени гласник РС“, бр. 32/19) и
члана 39. став 1. тачка 8) Статута Градa Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19),
Скупштинa Града Пожаревца, на седници од 10.
марта 2021. године, донела је

Страна 6 – Број 3              СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА                     10. март 2021.
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о образовању
Комисије за планове

У Пожаревцу, 10. марта 2021. године
Број 011-06-37/2021-3-2

Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за планове
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17,
7/18, 9/18,10/18 и 3/19), у члану 2. тачка 10. мења
се и гласи:
„10. Стефан Миленковић, дипл. правник, за секретара.“
Члан 2.
Мандат новоизабраног секретара Комисије за
планове Града Пожаревца из члана 1. ове одлуке
траје до истека мандата Комисије за планове Града
Пожаревца.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 10. марта 2021. године
Број 011-06-37/2021-3-1

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл.инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.
3-3

На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5. и 13. и 117.
ст. 3.  тачка 4) и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), члана 39.
став 1. тачка 14) 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 10.
марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл.инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.
3-2

На основу чл. 9. и 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Пожаревца ("Службени
гласник Града Пожаревца", бр. 9/16 – 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 10.
марта 2021. године,  донела је  

о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе „Свети Сава“ у
Пожаревцу
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу и то:
- Јовић Борисав из Пожаревца, као представник
родитеља;
2. Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Свети Сава“ у Пожаревцу и то:
- Стојанов Зоран из Пожаревца, као представник
родитеља;
3. Мандат новоименованог члана Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата Школског одбора.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Туристичке организације Града
Пожаревца у Пожаревцу

4. Ово Решење је коначно.

1. Разрешава се у Управном одбору Туристичке
организације Града Пожаревца у Пожаревцу, на
лични захтев:
   - Перић Марија из Пожаревца, чланица.
2. У Управни одбор   Туристичке организације
Града Пожаревца у Пожаревцу именује се:
- Најдановић Дејан из Дубравице, за члана.
3. Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата Управног одбора.
4. Диспозитив овог решења објавити
"Службеном гласнику Града Пожаревца".

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

у

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 10. марта 2021. године
Број 011-06-37/2021-3-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић дипл.инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 22. фебруара 2021. године, разматрало је захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца, број:
03-40-432/2021 од 10.02.2021. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 18.02.2021. 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 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
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“
из Пожаревца број: 03-40-432/2021 од 10.02.2021.
године, и одобравају се додатна средства у укупном износу од 12.940,00 динара, и то на Економској
класификацији 4831 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, а за поступање у потпуности по
правоснажној и извршној пресуди и решењу Вишег
суда.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца 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, 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 1. – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање
основних школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 110, Економска класификација 463
– Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину на Економску класификацију

4631- Текући трансфери осталим нивоима власти у
износу од 12.940,00, а у финансијском плану ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца за 2021. годину
на Економску класификацију 4831 – Новчане казне
и пенали по решењу судова у износу од 12.940,00
динара).   
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 110, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2021. годину са Економске класификације 4631- Текући трансфери осталим нивоима
власти у износу од 12.940,00 динара, а у оквиру
Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Пожаревца за 2021. годину са Економске класификације 4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова у износу од 12.940,00 динара).  	
IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за
буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. фебруара 2021. године
Број 09-06-25/2021-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 26. фебруара 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 Пожаревца број 012-82-13/2021 од 19.02.2021. године, Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-0628/2021-2 од 26.2.2021. године, члана 13. Закона о
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здравственој заштити („Службени гласник РС“ број
25/2019), члана 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“
број 15/2016), чл. 13., 29. и 31. Закона о смањењу
ризика од катастрофа у 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 („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 25. 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 сталне буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8213/2021 од 19.02.2021. 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/техничара за потребе Дома здравља Пожаревац.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, у оквиру Раздела
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0010, Програмска
активност: Стална буџетска резерва, Функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 176, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5-Градска управа, Глава
1-Градска управа, Програм 12-Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760-Здравство
некласификовано на другом месту, Позиција 132,
Економска класификација 464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање.
У оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2021. годину, Економска класификација 4641 – Текуће дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања-Дом здравља.

У оквиру Финансијског плана Дома здравља
Пожаревац за 2021. годину 831.043,00 динара Економска 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 класификација 1801-0001-Функционисање установа
примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760-Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 132, Економска класификација
464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање.
У оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2021. годину, Економска класификација 4641 – Текуће дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања-Дом здравља.
У оквиру Финансијског плана Дома здравља
Пожаревац за 2021. годину 831.043,00 динара Економска 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 Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 26. фебруара 2021. године
Број 09-06-28/2021-2-1
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 26. фебруара  2021. године, разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац Пожаревац број:
09-40-481/2021 од 23. фебруара 2021. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 24. фебруара 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,
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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
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-481/2021 од 23. фебруара 2021. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 24. фебруара 2021. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 2.772.653,00 динара, на основу
донете пресуде Основног суда у Пожаревцу у окончаном поступку са Милорадом Ђорђевићем, број 48
П1. 346/18 од 30.10.2019. године.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 33/20), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне 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 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, и то:
- 1.845.116,00 динара, Позиција 192, Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2021.
годину, на Економску класификацију 4111 –
Плате, додаци и накнаде запослених),
- 307.214,00 динара, Позиција 193, Економска
класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2021. годину,
212.188,00 динара на Економску класификацију 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и 95.026,00 динара на Економску
класификацију 4122 – Допринос за здравствено
осигурање) и

- 620.323,00 динара, Позиција 206, Економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, 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 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 12010001 ПА:Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, и то:
- 1.845.116,00 динара, Позиција 192, Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за
2021. годину, са Економске класификације 4111
– Плате, додаци и накнаде запослених),
- 307.214,00 динара, Позиција 193, Економска класификација 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца, (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, 212.188,00 динара са Економске класификације 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и 95.026,00 динара са Економске
класификације 4122 – Допринос за здравствено
осигурање) и
- 620.323,00 динара, Позиција 206, Економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, 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 „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 26. фебруара 2021. године
Број 09-06-28/2021-8
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 26. фебруара 2021. године, разматрало је захтев
Политехничке школа из Пожаревца, број: 09-40489/2021 од 24.02.2021. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 24.02.2021. 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 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
ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке школе из
Пожаревца број: 09-40-489/2021 од 24.02.2021. године, и одобравају се додатна средства у укупном
износу од 6.442.440,00 динара са ПДВ-ом, и то на
Економској класификацији 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката у износу од 4.905.687,00
динара за Адаптацију сале за културно јавну делатност – за непредвиђене   грађевинске, машинске и
електротехничке радове и на Економској класификацији 5129 -  Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 1.536.753,00
динара за набавку расхладног агрегата са уградњом
и повезивањем за салу за културно јавну делатност.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца 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, 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 1.
– Градска управа, Програм 10 – Средње образовање
и васпитање, 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 управе Града Пожаревца за 2021. годину на Економску

класификацију 4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 6.442.440,00 динара а у финансијском плану Политехничке школе за
2021. годину на Економску класификацију 5113 –
Kапитално одржавање зграда и објеката у износу од
4.905.687,00 динара и на Економску класификацију
5129 - Опрема за производњу, моторна, непокретна
и немоторна опрема у износу од 1.536.753,00).   
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1. – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
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 управе Града
Пожаревца за 2021. годину са Економске класификације 4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 6.442.440,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана Политехничке школе из
Пожаревца за 2021. годину са Економске класификације 5113 – Kапитално одржавање зграда и објеката у износу од 4.905.687,00 динара и са Економске класификације 5129 - Опрема за производњу,
моторна, непокретна и немоторна опрема у износу
од 1.536.753,00).  	
IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за
буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. фебруара 2021. године
Број 09-06-28/2021-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 26. фебруара  2021. године, разматрало је захтев
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај,
урбанизам, број 011-40-501/2021 од 25.2.2021. године, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 25.2.2021.
године, па  је на основу члана 69. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
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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

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, 26. фебруара 2021. године
Број 09-06-28/2021-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број 01140-501/2021 од 25.2.2021. године за обезбеђење финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства
у износу од 720.000,00 динара за консултантске услуге за избор локације за Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Пожаревца.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града 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, 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
1 –Градска управа Града Пожаревца, Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмска активност
– Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 154, Економске класификације 423-Услуге
по уговору, Извора финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити 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, Позиције 154, Извора финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета, Економске класификације
423599– Остале стручне услуге / Консултантске услуге за избор локације за Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Пожаревца.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 9. марта 2021. године, разматрало је захтев
Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца број 09-40-499/2021 од 01.3.2021. године, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца од 03.3.2021. 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 Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца број 09-40499/2021 од 01.3.2021. године за обезбеђење додатних финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ се
средства у износу 608.280,00 динара за извођење
накнадних радова на изградњи улице Илије Гојковића у Индустријској зони у Пожаревцу.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 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:
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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 1 –Градска управа Града Пожаревца, Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Програмска класификација 0701-0002, Програмска
активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функције 451 – Друмски саобраћај, Позиције 101, Економске класификације
511-Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину у оквиру Програма
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002,
Програмска активност – Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Дру-

мски саобраћај, Економска класификација 511231
– Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели / Индустријска зона-улица Илије Гојковића,
Извор финансирања 01- Општи приходи и примања
из буџета.
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, 9. марта 2021. године
Број: 09-06-39/2021-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

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 3 – 35 примерака.

