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Члан 3.

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 16. октобра 2020. године, на основу члана 26.
став 7. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),  донело је

ПРАВИЛНИК

о награђивању ученика основних и средњих
школа на територији Града Пожаревца, додели
награда ученицима генерације и додели
пакета ученицима уписаним у први разред
основне школе на територији Града Пожаревца

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником утврђује се право на доделу
једнократних новчаних награда ученицима основних и средњих школа на територији Града Пожаревца који су освојили једно од прва три места на
републичком или међународном такмичењу, право
на доделу једнократних новчаних награда ученицима генерације основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и право на доделу пакета
ученицима уписаним у први разред основне школе
на територији Града Пожаревца.
Средства за доделу награда из става 1. овог члана
обезбеђују се у буџету Града Пожаревца.

II. НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 2.

Право на једнократну награду имају ученици, односно екипе ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца који су освојили једно
од прва три места на републичком или међународном
такмичењу под покровитељством надлежног Министарства.
Екипа ученика остварује право из става 1. овог
члана у двоструком износу једнократних појединачних награда.

Једнократном новчаном наградом у истом износу
награђују се и професори – ментори чији су ученици
освојили једно од прва три места на појединачном
републичком или међународном такмичењу. Уколико
професор – ментор има више од једног награђеног
ученика, односно у екипном такмичењу, наградиће
се једним износом који одговора награди за највиши
ранг такмичења.

Члан 4.

Награде се додељују на основу предлога школа
при завршетку текуће школске године.

Члан 5.

Појединачни износ награде за прво, друго и треће место на републичком или међународном такмичењу утврдиће посебним актом Градско веће Града
Пожаревца  при завршетку школске године, а пре
награђивања ученика.

Члан 6.

Градско веће Града Пожаревца ће формирати
Комисију за доделу награда ученицима основних и
средњих школа на територији Града Пожаревца који
су освојили једно од прва три места на републичком
или међународном такмичењу под покровитељством
надлежног Министарства из области просвете (у даљем тексту: Комисија).

Члан 7.

Задатак Комисије је да утврди листу ученика
основних и средњих школа који су освојили једно
од прва три места на републичком или међународном такмичењу под покровитељством надлежног
Министарства из области просвете, о којој одлучује
Градско веће Града Пожаревца.

III. НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 8.

Право на једнократну награду имају ученици
основних и средњих школа на територији Града Пожаревца који су проглашени ученицима генерације.
Награде се додељују jедном годишње, сваке календарске године, на основу предлога школа.
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Члан 9.

Појединачни износ награде за ученике генерација
утврдиће посебним актом Градско веће Града Пожаревца, пре награђивања ученика.
Одлуку о награђивању, на основу предлога школа,
доноси Градско веће Града Пожаревца.

IV. ПАКЕТИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Члан 10.

Поводом поласка деце у први разред основне
школе, Град Пожаревац додељује пакете свим ученицима који су уписани у први разред основне школе
на територији Града Пожаревца, према средствима
обезбеђеним у буџету Града Пожаревца.

Члан 11.

Стручно – административне послове за потребе
Комисије обавља надлежно одељење Градске управе
Града Пожаревца.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о награђивању ученика
основних и средњих школа на територији Града
Пожаревца и додели пакета ученицима уписаним
у први разред основне школе на територији Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/19).

Члан 13.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. октобра 2020. године
Број:09-06-179/2020-26
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. октобра 2020. године, на основу члана 20.
став 4. Закона о угоститељству („Службени гласник
Републике Србије“, број 17/19), члана 82. став 1.
тачка 29) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19) и члана 4. ст. 1., 2. и 3. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),
донело је

Страна 3 – Број 31

РЕШЕЊЕ

о образовању и именовању Комисије
за категоризацију кућа, апартмана,
соба и сеоског туристичког домаћинства
за издавање туристима на територији
Града Пожаревца

Члан 1.

Образује се  Комисија за категоризацију кућа,
апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства
за издавање туристима на територији Града Пожаревца и у исту се именују:
1. Милан Јовић, члан Градског већа Града Пожаревца, ресорно задужен за спорт, омладину и
туризам, за  председника Комисије ,
2. Василије Балдић, в.д. директор Tуристичке
организација Града Пожаревца, за  члана Комисије,
3. Ана Мишић, дипл. инж. архитектуре, запослена
у Градској управи Града Пожаревца, за чланицу
Комисије,
4. Стефан Марјановић, дипл. правник, запослен
у Градској управи Града Пожаревца, за члана
Комисије  и
5. Соња Траиловић, дипл. економиста, запослена
у Градској управи Града Пожаревца, за чланицу
Комисије.

Члан 2.

Задатак Комисије из Члана 1. овог решења је да  
је утврђивање испуњености услова у погледу уређења, опреме и услуга прописаних за тражену категорију кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког
домаћинства, као и услова у погледу пријављених
изборних елемената ради пружања услуга приватног
смештаја туристима на територији Града Пожаревца, а све у складу са Правилником о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај
(„Службени гласник РС“, бр. 83/16 и 30/17),  Правилником о минималним техничким и санитарно
хигијенским условима за пружање угоститељских
услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству („Службени гласник РС“, бр. 41/10 и
48/12 – др. правилник) и Правилником о условима и
начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
(Службени гласник РС „број 48/12 и 58/16).

Члан 3.

Утврђује се право на накнаду  за рад  председнику
и свим члановима Комисије, у складу  са Одлуком о
накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца,чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа града Пожаревца и чланова радних тела
Градског већа (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11 и 8/15).
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Члан 4.

Административно –техничке послове за потребе
Комисије из члана 1.овог решења обављаће Одељење за локални економски развој, пољопривреду
и заштиту животне средине Градске управе Града
Пожаревца.

Члан 5.

Мандат Комисије из члана 1. овог Решења траје
до истека мандата Градског већа.

Члан 6.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Ово решење овјавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. октобра 2020. године
Број 09-06-179/2020-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, 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 31 – 35 примерака.

