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 На основу члана 43. и члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07), и 
члана 27. става 1. тачке 2. Статута града Пожаревца (пречишћен текст „Службени гласник града Пожаревца“ 
број 9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 19.02.2010. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник града Пожаревца“ број 
10/2009), Члан 1.  мења се и гласи:

„Приходи и расходи буџета града Пожаревца за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци буџета по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и 
задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима и то:

 Шифра економске  
класификације

Средства из  
буџета

1 2 3
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
I. УКУПНА ПРИМАЊА  1.868.235.520,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.868.235.520,00
1. Порески приходи 71 1.477.484.195,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 751.131.000,00
    1.2. Порез на имовину 713 252.909.400,00
    1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 460.243.795,00
    1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
    1.5. Остали порески приходи 716+719 13.200.000,00
    1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 198.255.000,00
   - Од тога наплаћене камате 7411 0,00
   2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 0,00
5. Трансфери 733 192.496.325,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.487.322.994,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.022.473.949,00
1. Расходи за запослене 41 439.540.995,00
2. Коришћење роба и услуга 42 559.128.535,00
3. Употреба основних средстава 43 0,00
4. Отплата камата 44 122.770,00
4. Субвенције 45 382.746.980,00
5. Права из социјалног осигурања 47 36.453.800,00
6. Остали расходи 48+49 158.939.779,00
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ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 153.176.305,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 464.849.045,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 292.364.785,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 -4.950.000,00
III. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -619.087.474,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-
44+5) -619.087.474,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -624.037.474,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА 
И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 6.600.000,00
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 11.550.000,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 -4.950.000,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 345.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 345.000.000,00
   1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114 345.000.000,00

   1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+
9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 151.800,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 151.800,00
   1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама 
и пословним банкама 6113+6114 0,00

   1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

6111+6112+6115+
6116+6117+6118+
6119 151.800,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -279.189.274,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  619.087.474,00

„

Члан 2.
 Члан  2. мења се и гласи:

„Буџет Града Пожаревца за 2010. годину састоји се од:
1) примања у износу од 1.868.235.520,00  динара;
2) издатака у износу од 2.487.322.944,00  динара;
3) буџетског дефицита у износу од 619.087.474,00 динара;
Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана, финансираће се из:
- неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 274.087.474,00 динара,
- примања по основу задуживања код јавних финансијских институција и пословних банака у износу 

од 345.000.000,00 динара.“
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Члан 3.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:

 „ У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од  40.397.354,00 динара.“

Члан 4.
 Члан 5. мења се и гласи:
 „Примања буџета града Пожаревца за 2010. годину у укупном износу од 2.499.024.794,00 динара по 
врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:

Ек.кл. Врста прихода Износ средстава
1 2 3

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 279.189.274,00
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 751.131.000,00
 Порез на зараде 601.976.400,00
 Порез на приход од самосталних делатности 49.080.000,00
 Порез на приход од имовине 35.274.700,00
 Порез на друге приходе 64.799.900,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 252.909.400,00
 Порез на имовину 179.505.200,00
 Порез на наслеђе и поклон 10.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 63.404.200,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 460.243.795,00
 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 124.000,00

 Средства за противпожарну заштиту 600.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 408.601.785,00
 Порез на моторна возила 50.918.010,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 13.200.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 13.200.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 192.496.325,00
 Наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 192.496.325,00

УКУПНО ПОРЕЗИ 1.669.980.520,00
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 93.355.000,00
 Камата на средства буџета града 20.000.000,00
 Накнада за коришћење природних добара 40.000.000,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 33.355.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 93.200.000,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 33.660.000,00
 Приходи градског органа управе 9.540.000,00
 Накнада за уређење градског земљишта 50.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.300.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 1.300.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 10.400.000,00
 Остали приходи у корист нивоа градова 10.400.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 198.255.000,00
911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 345.000.000,00

 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 
градова 345.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 6.600.000,00

 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 
градова 6.600.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 351.600.000,00
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УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 549.855.000,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2010. ГОДИНИ 2.499.024.794,00

„

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Издаци буџета за 2010. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 
прихода 

буџетских 
корисника

Укупна 
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 439.540.995,00 49.623.270,00 489.164.265,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 355.831.780,00 30.148.096,00 385.979.876,00

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 64.174.130,00 6.383.644,00 70.557.774,00

413 Накнада у натури 5.143.460,00 9.965.675,00 15.109.135,00
414 Социјална давања запосленима 9.113.960,00 1.754.450,00 10.868.410,00
415 Накнаде за запослене 4.887.665,00 641.405,00 5.529.070,00

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 390.000,00 730.000,00 1.120.000,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 559.128.535,00 122.180.129,00 681.308.664,00
421 Стални трошкови 166.812.760,00 28.415.518,00 195.228.278,00
422 Трошкови путовања 34.209.930,00 7.371.583,00 41.581.513,00
423 Услуге по уговору 99.890.790,00 13.292.760,00 113.183.550,00
424 Специјализоване услуге 104.477.505,00 8.917.923,00 113.395.428,00
425 Текуће поправке и одржавање 127.807.690,00 18.148.515,00 145.956.205,00
426 Материјал 25.929.860,00 46.033.830,00 71.963.690,00

43
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00

431 Употреба основних средстава 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 122.770,00 0,00 122.770,00
441 Отплате домаћих камата 122.770,00 0,00 122.770,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 382.746.980,00 0,00 382.746.980,00

451
Субвенције нефинансијским 
корпорацијама 371.173.950,00 0,00 371.173.950,00

454 Субвенције приватним предузећима 11.573.030,00 0,00 11.573.030,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 445.541.090,00 0,00 445.541.090,00

463
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 445.541.090,00 0,00 445.541.090,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 36.453.800,00 0,00 36.453.800,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 36.453.800,00 0,00 36.453.800,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 108.916.853,00 737.731,00 109.654.584,00

481
Донације невладиним организацијама и 
удружењима 93.566.890,00 0,00 93.566.890,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 7.112.410,00 652.731,00 7.765.141,00
483 Казне по судским решењима 7.627.380,00 85.000,00 7.712.380,00

484
Накнада штете за повреде или штету  
насталу услед елементарних непогода 274.428,00 0,00 274.428,00
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485
Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. органа 335.745,00 0,00 335.745,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 50.022.926,00 0,00 50.022.926,00
499 Стална резерва 9.625.572,00 0,00 9.625.572,00
499 Текућа резерва 40.397.354,00 0,00 40.397.354,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 461.849.045,00 13.925.902,00 475.774.947,00
511 Зграде и грађевински објекти 421.973.495,00 11.800.000,00 433.773.495,00
512 Машине и опрема 29.818.550,00 1.865.902,00 31.684.452,00
513 Остале некретнине и опрема 2.606.100,00 0,00 2.606.100,00
514 Култивисана имовина 100.900,00 0,00 100.900,00
515 Нематеријална имовина 7.350.000,00 260.000,00 7.610.000,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 200.000,00 200.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
541 Земљиште 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 151.800,00 0,00 151.800,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 151.800,00 0,00 151.800,00

62
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.499.024.794,00 217.793.907,00 2.716.666.901,00

„

Члан 6.
 Члан 7. мења се и гласи:
„Средства буџета, у укупном износу од 2.499.024.794,00 динара исказаних у колони 7, и средства прихода 
из додатних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 
217.793.907,00 динара исказаних у колони 8, распоређују се по корисницима и то:
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Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 
прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    
 1.1.    ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    

  040   Породица и деца    

   1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

   2 472

Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада за 
прворођено дете и рефундација  
трошкова вртића за треће дете 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

     
Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   4 411 Плате и додаци запослених 6.020.700,00 0,00 6.020.700,00
   5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.077.700,00 0,00 1.077.700,00
   6 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
   7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
   8 421 Стални трошкови 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
   9 422 Трошкови путовања 750.000,00 0,00 750.000,00
   10 423 Услуге по уговору 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00
   11 424 Специјализоване услуге 2.972.840,00 0,00 2.972.840,00
   12 426 Материјал 370.000,00 0,00 370.000,00

   12/1 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 920.470,00 0,00 920.470,00

     Средства буџетске резерве:    

   13 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода 224.428,00 0,00 224.428,00

   14 485
Накнада штете за повреде или штету од стране државних 
органа 335.745,00 0,00 335.745,00

   15 499 Стална буџетска резерва 9.625.572,00 0,00 9.625.572,00
   16 499 Текућа буџетска резерва 40.397.354,00 0,00 40.397.354,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 82.794.809,00 0,00 82.794.809,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 82.794.809,00 0,00 82.794.809,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   17 424 Рушење бесправно зиданих објеката 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

  474   Вишенаменски развојни пројекти    

   18 511 Израда планских докумената у вези Закона о планирању 4.285.000,00 0,00 4.285.000,00

   19 511

Израда Студија и пројектне документације за пројекте: 
- ГУП Костолац - 2.800.000,00 динара; 
- Израда пројектно техничке документације за пројекте из 
приоритетних области Стратегије одрживог развоја Града 
Пожаревца за период 2009-2013. године - 5.000.000,00 
динара; 
- Ревизија Студије “Израда пројекта техничке регулације 
саобраћаја у циљу затварања пешачке зоне” - 908.400,00 
динара; 
- Израда студије за такси превоз - 472.000,00 динара; 
- Регионални план управљања отпадом - 500.000,00 динара; 
- Израда пројекта трафо станице - Градска болница - 
354.000,00 динара; 
- Ревизија пројекта Фекални колектор - 350.000,00 динара; 
- Израда пројектно-техничке документације за пројекат 
изградње Дечјег вртића у МЗ “Бурјан” - 1.000.000,00 
динара 11.384.400,00 0,00 11.384.400,00
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Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 15.669.400,00 0,00 15.669.400,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 15.669.400,00 0,00 15.669.400,00
  510   Управљање отпадом    
   20 424 Одржавање градских и чишћење дивљих депонија 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

  560   
Заштита животне средине некласификоване на другом 
месту    

   23 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

     
Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 650.000,00 0,00 650.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 650.000,00 0,00 650.000,00

  660   
Стамбени развој и развој заједнице некласификован на 
другом месту    

   24 424 Објекти “Малог урбанизма”-одржавање  500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 660: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 500.000,00 0,00 500.000,00
  810   Услуге рекреације и спорта    

   24/1 511

Пројекти које финансира НИП, ресорна Министарства и 
Град: 
- Завршетак изградње спортске хале Спортске организације 
Костолац, “Национални гимнастички центар у Пожаревцу” 
- учешће Града 485.760,00 динара; 
- Изградња mini-pitch терена за младе, учешће Града 
1.010.600,00 динара 1.496.360,00 0,00 1.496.360,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 

 
 

1.496.360,00 0,00

 
 

1.496.360,00
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 1.496.360,00 0,00 1.496.360,00
  912   Основно образовање    
   25 422 Превоз у основном образовању 26.300.000,00 0,00 26.300.000,00
   26 472 Смештај деце ометене у развоју 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 29.150.000,00 0,00 29.150.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 162.260.569,00 0,00 162.260.569,00

 1.2.    
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  

УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА    
  010   Болест и инвалидност    
   27 481 Општинска организација церебралне парализе 800.000,00 0,00 800.000,00
   28 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-Смедерево 320.000,00 0,00 320.000,00
   29 481 Организација ментално недовољно развијених лица 320.000,00 0,00 320.000,00

   30 481
Дотације за децу оболелу од тешких болести (малигних 
обољења) 0,00 0,00 0,00
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Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00
  012   Инвалидност    
   31 481 Међуопштинска организација слепих 800.000,00 0,00 800.000,00
   32 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 350.000,00 0,00 350.000,00
   33 481 Савез цивилних инвалида рата 320.000,00 0,00 320.000,00

     
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
  020   Старост    
   34 481 Општинска организација пензионера 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00
   35 481 Општинска организација пензионера инвалида рада 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   36 481 Црвени крст - Народна кухиња 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   37 481 Савез бораца 320.000,00 0,00 320.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 320.000,00 0,00 320.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 320.000,00 0,00 320.000,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   38 481

 -Учешће града у програмима НВО и Удружења - 
2.900.000,00 динара; 
- Финансирање програма “Клуб за младе у Пожаревцу” 
- 967.000,00 динара; 
- Финансирање програма “Изградња сервиса и помоћ 
у кући за особе са инвалидитетом и стара лица” - 
1.787.000,00 динара; 
- “Ромски едукативни центар” - 1.000.000,00 динара; 
- Учешће града у реализацији пројекта “Сазнај о животу” 
у оквиру прекограничне сарадње Румунија-Србија - 
500.000,00 динара; 
- Савез потомака ратника Србије - 100.000,00 динара; 
- Основни задружни савез - 125.100,00 динара 7.379.100,00 0,00 7.379.100,00

   39 481 Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
   40 481 Савез друштава инжењера и техничара Пожаревац 300.000,00 0,00 300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 9.129.100,00 0,00 9.129.100,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 9.129.100,00 0,00 9.129.100,00
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  360   Јавни ред и мир некласификован на другом месту    
   42 481 Дотације  МУП-у 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
  620   Развој заједнице    

   43 454

4541 - Текуће субвенције за запошљавање лица са 
посебним потребама и  
самозапошљавање 5.000.000,00 5.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
  710   Медицински производи, уређаји и опрема    

   44 481

 - Учешће Града у пројекту “Пружање унапређених услуга 
на локалном нивоу”  
Дом здравља Пожаревац - 730.000,00 динара; 
 - Помоћ у опремању здравства - 325.670,00 динара 1.055.670,00 0,00 1.055.670,00

     
Извори финансирања за функцију 710: 
01 Приходи из буџета 1.055.670,00 0,00 1.055.670,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 1.055.670,00 0,00 1.055.670,00
  810   Услуге рекреације и спорта    
   45 481 Дотације спортским омладинским организацијама 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

   46 481
Рефундација трошкова коришћења Спортске хале 
спортским клубовима 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

   47 481 Рефундација трошкова исхране спортиста Црвеном крсту 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00
  820   Услуге културе    
   48 481 Фондација “Пожаревачки мир” 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
  840   Верске и друге услуге заједнице    

   49 481 Дотације верским заједницама 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 93.141.250,00 0,00 93.141.250,00

     

Извори финансирања за раздео 1: 
 
01 Приходи из буџета 93.141.250,00 0,00 93.141.250,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 255.401.819,00 0,00 255.401.819,00

2     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
 2.1.    СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

  110   
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови    
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   50 411 Плате и додаци запослених 6.548.030,00 0,00 6.548.030,00
   51 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.172.110,00 0,00 1.172.110,00
   52 413 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 10.000,00
   53 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
   54 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   55 422 Трошкови путовања 680.000,00 0,00 680.000,00
   56 423 Услуге по уговору 37.050.000,00 0,00 37.050.000,00
   57 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00
   58 481 Дотације политичким странкама 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00
   58/1 463 Трансфер Градској општини Костолац 75.544.315,00 0,00 75.544.315,00

   59 511
Реализација пројеката одобрених из Националног 
инвестиционог плана РС 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 123.314.455,00 0,00 123.314.455,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 123.314.455,00 0,00 123.314.455,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 123.314.455,00 0,00 123.314.455,00
 2.2.    ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту    

   60 416 Награде, бонуси и остали расходи 390.000,00 0,00 390.000,00
   61 421 Стални трошкови 210.000,00 0,00 210.000,00
   62 422 Трошкови путовања 90.000,00 0,00 90.000,00
   63 423 Услуге по уговору 540.000,00 0,00 540.000,00
   64 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

 2.3.    
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА    
  470   Остале делатности    
     ЈП “Љубичево”    

   65 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00

     
Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 15.370.000,00 0,00 15.370.000,00
  510   Управљање отпадом    
     ЈКП “Комуналне службе”    

   66 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

   67 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 4.816.460,00 0,00 4.816.460,00

   68 451

4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима- 
Проширење и уређење гробља у Пожаревцу и Костолцу 7.160.000,00 0,00 7.160.000,00

     
Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 18.776.460,00 0,00 18.776.460,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 18.776.460,00 0,00 18.776.460,00
  630   Водоснабдевање    
     ЈКП “Водовод и канализација”    

   69 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 3.710.000,00 0,00 3.710.000,00

   70 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 18.002.300,00 0,00 18.002.300,00

     
Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 21.712.300,00 0,00 21.712.300,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 21.712.300,00 0,00 21.712.300,00
  820   Услуге културе    
     Организациони одбор ЉКИ    

   71 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

     КД “Кнез Михаило”    

   72 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     Меморијални аеро-митинг Љубиша Величковић-Костолац    

   73 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
  830   Услуге емитовања и издаваштва    
     ЈП “Радио Пожаревац”    

   74 451
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 11.406.000,00 0,00 11.406.000,00

   75 451

4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима- 
Набавка дигиталног линка и видео надзора 700.000,00 0,00 700.000,00

     
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00
  620   Развој заједнице    
     Регионална развојна агенција    
   76 454 4541-Текуће субвенције приватним предузећима 630.000,00 0,00 630.000,00

     
Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 630.000,00 0,00 630.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 630.000,00 0,00 630.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 81.594.760,00 0,00 81.594.760,00

     

Извори финансирања за раздео 2: 
 
01 Приходи из буџета 206.439.215,00 0,00 206.439.215,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 206.439.215,00 0,00 206.439.215,00

3     ГРАДСКА УПРАВА    

 3.1.    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    

  130   Опште услуге    
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   77 411 Плате и додаци запослених 123.615.200,00 0,00 123.615.200,00

   78 412 Социјални доприноси на терет послодавца 22.607.900,00 0,00 22.607.900,00
   79 413 Накнаде у натури 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00
   80 414 Социјална давања запосленима 5.061.810,00 0,00 5.061.810,00
   81 415 Накнаде за запослене 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
   82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
   83 421 Стални трошкови 19.115.670,00 0,00 19.115.670,00
   84 422 Трошкови путовања 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00
   85 423 Услуге по уговору 7.990.300,00 0,00 7.990.300,00
   86 424 Специјализоване услуге 200.000,00 0,00 200.000,00
   87 425 Текуће поправке и одржавање 8.485.000,00 0,00 8.485.000,00
   88 426 Материјал 9.988.000,00 0,00 9.988.000,00

   89 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

   90 483 Новчане казне по судским решењима 1.977.880,00 0,00 1.977.880,00
   91 511 Згрaде и грађевински објекти 3.928.400,00 0,00 3.928.400,00
   92 512 Машине и опрема 14.315.000,00 0,00 14.315.000,00
   93 515 Нематеријална имовина 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 231.265.160,00 0,00 231.265.160,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 231.265.160,00 0,00 231.265.160,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 231.265.160,00 0,00 231.265.160,00
 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   94 411 Плате и додаци запослених 7.475.815,00 0,00 7.475.815,00
   95 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.337.355,00 0,00 1.337.355,00
   96 413 Накнаде у натури 126.550,00 0,00 126.550,00
   97 414 Социјална давања запосленима 362.450,00 80.000,00 442.450,00
   98 415 Накнаде за запослене 93.140,00 0,00 93.140,00
   99 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   100 421 Стални трошкови 2.968.840,00 190.000,00 3.158.840,00
   101 422 Трошкови путовања 15.400,00 6.000,00 21.400,00
   102 423 Услуге по уговору 537.835,00 28.000,00 565.835,00
   103 424 Специјализоване услуге 440.000,00 72.000,00 512.000,00
   104 425 Текуће поправке и одржавање 616.700,00 174.400,00 791.100,00
   105 426 Материјал 475.200,00 8.000,00 483.200,00
   106 511 Згрaде и грађевински објекти 3.593.000,00 0,00 3.593.000,00
   107 512 Машине и опрема 426.500,00 10.000,00 436.500,00

     

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

18.468.785,00
568.400,00

18.468.785,00 
568.400,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 18.468.785,00 568.400,00 19.037.185,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 18.468.785,00 568.400,00 19.037.185,00

 3.3.    ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    
     Фонд за  заштиту животне средине    
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  530   Смањење загађености    
   108 423 Услуге по уговору 4.833.660,00 0,00 4.833.660,00
   109 424 Специјализоване услуге 63.964.860,00 0,00 63.964.860,00

   110 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 270.248.050,00 0,00 270.248.050,00

   111 454 Субвенције приватним предузећима 5.943.030,00 0,00 5.943.030,00
   112 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 117.546.870,00 0,00 117.546.870,00
   113 481 Дотације невладиним организацијама 3.465.640,00 0,00 3.465.640,00
   114 511 Згрaде и грађевински објекти 179.429.785,00 0,00 179.429.785,00
   115 512 Машине и опрема 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 649.431.895,00 0,00 649.431.895,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 649.431.895,00 0,00 649.431.895,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 649.431.895,00 0,00 649.431.895,00
 3.4.    ГРАДСКИ ФОНДОВИ    
     Фонд противпожарне заштите    
  320   Услуге противпожарне заштите    
   116 421 Стални трошкови 35.000,00 0,00 35.000,00
   117 423 Услуге по уговору 670.000,00 0,00 670.000,00
   118 512 Машине и опрема 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
     Аграрни фонд    
  421   Пољопривреда    
   119 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   120 423 Услуге по уговору 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
   121 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00
   122 621 Набавка домаће финансијске имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

     

Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

13.400.000,00
29.100.000,00

13.400.000,00 
29.100.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 13.400.000,00 29.100.000,00 42.500.000,00
     Фонд за развој    
  530   Смањење загађености    
   123 421 Стални трошкови 150.000,00 0,00 150.000,00
   124 423 Услуге по уговору 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00

   125 451
4512-Капиталне субвенције јав.нефин.предузећима и 
организацијама 19.961.140,00 0,00 19.961.140,00

   126 463
4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима 
власти 59.729.930,00 0,00 59.729.930,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 81.011.070,00 0,00 81.011.070,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 81.011.070,00 0,00 81.011.070,00
     Фонд за изградњу станова солидарности    
  610   Стамбени развој    
   127 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
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   128 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
   129 423 Услуге по уговору 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00
   130 424 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00
   131 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
   132 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 50.000,00 50.000,00
   133 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00

     

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 0,00 15.050.000,00

0,00 
15.050.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00
     Фонд за доделу стипенидија    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
   134 421 Стални трошкови 15.000,00 0,00 15.000,00
   135 423 Услуге по уговору 388.000,00 0,00 388.000,00
   136 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 7.203.000,00 0,00 7.203.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 7.203.000,00 0,00 7.203.000,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 102.819.070,00 44.150.000,00 146.969.070,00
 3.5.    КУЛТУРА    
  820   Услуге културе    
   137 411 Плате и додаци запослених 58.925.545,00 1.666.956,00 60.592.501,00
   138 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.547.685,00 289.436,00 10.837.121,00
   139 413 Накнаде у натури 883.000,00 282.005,00 1.165.005,00
   140 414 Социјална давања запосленима 1.596.700,00 1.145.000,00 2.741.700,00
   141 415 Накнаде за запослене 940.340,00 15.405,00 955.745,00
   142 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 270.000,00 270.000,00
   143 421 Стални трошкови 11.108.010,00 2.993.622,00 14.101.632,00
   144 422 Трошкови путовања 4.466.530,00 5.500.000,00 9.966.530,00
   145 423 Услуге по уговору 17.007.895,00 7.419.040,00 24.426.935,00
   146 424 Специјализоване услуге 11.090.005,00 3.300.000,00 14.390.005,00
   147 425 Текуће поправке и одржавање 1.841.000,00 1.325.000,00 3.166.000,00
   148 426 Материјал 3.259.130,00 2.276.000,00 5.535.130,00
   149 431 Употреба основних средстава 0,00 175.000,00 175.000,00

   150 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 25.600,00 335.800,00 361.400,00

   151 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 35.000,00 35.000,00
   152 511 Згрaде и грађевински објекти 26.200.000,00 300.000,00 26.500.000,00
   153 512 Машине и опрема 5.848.450,00 1.375.902,00 7.224.352,00
   154 515 Нематеријална имовина 4.050.000,00 200.000,00 4.250.000,00
   155 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00

     

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 

157.789.890,00
29.104.166,00

157.789.890,00 
29.104.166,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 157.789.890,00 29.104.166,00 186.894.056,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.5. 157.789.890,00 29.104.166,00 186.894.056,00
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 3.6.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    
  810   Услуге рекреације и спорта    
   156 411 Плате и додаци запослених 1.708.730,00 14.900.000,00 16.608.730,00
   157 412 Социјални доприноси на терет послодавца 305.860,00 2.667.100,00 2.972.960,00
   158 413 Накнаде у натури 0,00 40.000,00 40.000,00
   159 414 Социјална давања запосленима 0,00 432.450,00 432.450,00
   160 415 Накнаде за запослене 0,00 530.000,00 530.000,00
   161 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 400.000,00 400.000,00
   162 421 Стални трошкови 6.899.530,00 1.095.000,00 7.994.530,00
   163 422 Трошкови путовања 183.000,00 35.000,00 218.000,00
   164 423 Услуге по уговору 1.205.570,00 577.000,00 1.782.570,00
   165 424 Специјализоване услуге 154.000,00 190.000,00 344.000,00
   166 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
   167 426 Материјал 80.000,00 1.150.000,00 1.230.000,00
   168 431 Употреба основних средстава 0,00 650.000,00 650.000,00
   169 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 303.800,00 0,00 303.800,00

   170 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 0,00 120.000,00 120.000,00

   170/1 483 Новчане казне по судским решењима 31.500,00 0,00 31.500,00
   171 511 Зграде и грађевински објекти 14.627.660,00 0,00 14.627.660,00
   172 512 Машине и опрема 0,00 480.000,00 480.000,00
   173 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00

     

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

25.499.650,00
25.626.550,00

25.499.650,00 
25.626.550,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 25.499.650,00 25.626.550,00 51.126.200,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 25.499.650,00 25.626.550,00 51.126.200,00
 3.7.    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ    
  911   Предшколско образовање    
   174 411 Плате и додаци запослених 98.752.920,00 13.081.140,00 111.834.060,00
   175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.676.780,00 2.341.608,00 20.018.388,00
   176 413 Накнаде у натури 1.906.820,00 9.632.670,00 11.539.490,00
   177 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00
   178 415 Накнаде за запослене 646.785,00 0,00 646.785,00
   179 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   180 421 Стални трошкови 8.133.040,00 23.764.896,00 31.897.936,00
   181 422 Трошкови путовања 0,00 1.763.583,00 1.763.583,00
   182 423 Услуге по уговору 0,00 2.003.720,00 2.003.720,00
   183 424 Специјализоване услуге 0,00 5.105.923,00 5.105.923,00
   184 425 Текуће поправке и одржавање 1.900.000,00 14.259.115,00 16.159.115,00
   185 426 Материјал 0,00 42.403.830,00 42.403.830,00
   186 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 1.201.875,00 1.201.875,00
   187 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 196.931,00 196.931,00
   188 512 Машине и опрема 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

     

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 

132.516.345,00
115.755.291,00

132.516.345,00 
115.755.291,00
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 132.516.345,00 115.755.291,00 248.271.636,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 132.516.345,00 115.755.291,00 248.271.636,00

 3.8.    
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА”    
  620   Развој заједнице    
   189 411 Плате и додаци запоселних 47.635.660,00 0,00 47.635.660,00
   190 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.527.030,00 996.000,00 9.523.030,00
   191 413 Накнаде у натури 819.090,00 0,00 819.090,00
   192 414 Социјална давања запосленима 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
   193 415 Накнаде за запослене 407.400,00 0,00 407.400,00
   194 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   195 421 Стални трошкови 116.277.670,00 5.000,00 116.282.670,00
   196 422 Трошкови путовања 660.000,00 0,00 660.000,00
   197 423 Услуге по уговору 8.942.530,00 0,00 8.942.530,00
   198 424 Специјалнизоване услуге 18.505.800,00 0,00 18.505.800,00
   199 425 Текуће одржавање 114.964.990,00 0,00 114.964.990,00
   200 426 Материјал 11.031.530,00 0,00 11.031.530,00
   201 441 Отплата домаћих камата 122.770,00 0,00 122.770,00

   202 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 706.340,00 0,00 706.340,00

   203 483 Новчане казне по судским решењима 5.618.000,00 0,00 5.618.000,00

   204 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елемент. непогода или др.природних узрока 50.000,00 0,00 50.000,00

   205 511 Зграде и грађевински објекти 177.028.890,00 0,00 177.028.890,00
   205/1 512 Машине и опрема 1.178.600,00 0,00 1.178.600,00
   205/2 513 Остале некретнине и опрема 2.606.100,00 0,00 2.606.100,00
   205/3 514 Култивисана имовина 100.900,00 0,00 100.900,00
   205/4 541 Земљиште 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
   206 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 151.800,00 0,00 151.800,00

     

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
520.285.100,00

 
 

1.001.000,00

 
520.285.100,00 

1.001.000,00
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 520.285.100,00 1.001.000,00 521.286.100,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 520.285.100,00 1.001.000,00 521.286.100,00
 3.9.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  912   Основно образовање    
    Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   207 463 4631-Текуће донације: 52.881.980,00 0,00 52.881.980,00
     413-накнаде у натури - 5.616.240,00    
     414-социјална давања запосленима - 46.600,00    
     415-накнаде за запослене - 4.497.160,00    
     416-награде, бонуси и остали посебни расходи    
     421-стални трошкови - 30.607.650,00    
     422-трошкови путовања - 467.030,00    
     423-услуге по уговору - 2.490.600,00    
     424-специјализоване услуге - 602.840,00    
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     425-текуће поправке и одржавање - 3.698.640,00    
     426-материјал - 4.852.220,00    

     
482-порези, обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом - 3.000,00    

   208 463 4632-Капиталне донације: 35.031.000,00 0,00 35.031.000,00
    511-зграде и грађевински објекти - 18.348.000,00    
     512-машине и опрема - 1.833.000,00    
     515-нематеријална имовина    

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 87.912.980,00 0,00 87.912.980,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 87.912.980,00 0,00 87.912.980,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 87.912.980,00 0,00 87.912.980,00
 3.10.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
  920   Средње образовање    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   209 463 4631-Текуће донације: 51.450.030,00 0,00 51.450.030,00
     413-Накнаде у натури - 3.254.530,00    
     414-Социјална давања запосленима - 93.370,00    
     415-Накнаде за запослене - 3.765.250,00    
     416-Награде, бонуси и остали посебни расходи    
     421-Стални трошкови - 27.927.560,00    
     422-Трошкови путовања -1.171.400,00    
     423-Услуге по уговору - 5.038.850,00    
     424-Специјализоване услуге - 409.800,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 3.899.620,00    
     426-Материјал - 5.884.650,00    

     
482-Порези, обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом - 5.000,00    

   210 463 4632-Капиталне донације: 31.023.085,00 0,00 31.023.085,00
     511-зграде и грађевински објекти - 29.761.085,00    
     512-Машине и опрема - 1262.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 82.473.115,00 0,00 82.473.115,00
 3.11.    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   211 463 4631-Текуће донације: 2.305.530,00 0,00 2.305.530,00
     411-Плате и додаци запослених - 1.159.560,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 207.560,00    
     421-Стални трошкови - 592.410,00    
     422-Трошкови путовања    
     423-Услуге по уговору - 170.000,00    
     424-Специјализоване услуге - 176.000,00    
   212 463 4632-Капиталне донације: 100.000,00 0,00 100.000,00
     512-Машине и опрема - 100.000,00    

Ра
зд

ео
Гл

ав
а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а 
 к

ла
си

фи
ка

ци
ја

Опис
Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 
прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 18 - Број 1

     
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 2.405.530,00 0,00 2.405.530,00
 3.12.    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   213 463 4631-Текуће донације: 18.128.350,00 0,00 18.128.350,00
     411-Плате и додаци запослених - 9.339.000,00    

     
412-Социјални доприноси на терет послодавца - 
1.672.000,00    

     413-Накнаде у натури - 127.000,00    
     414-Социјална давања запосленима - 25.000,00    
     421-Стални трошкови - 2.015.000,00    
     422-Трошкови путовања - 72.000,00    
     423-Услуге по уговору - 2.128.350,00    
     424-Специјализоване услуге - 146.000,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 407.000,00    
     426-Материјал - 900.000,00    

     
472-Опремање корисника  и трошкови сахране - 
1.272.000,00    

     
482-Порези,обав.таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом -25.000,00    

   214 463 4632-Капиталне донације: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
     511-Зграде и грађевински објекти - 1.400.000,00    
     512- Машине и опрема - 400.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 19.928.350,00 0,00 19.928.350,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 19.928.350,00 0,00 19.928.350,00

     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12. 19.928.350,00 0,00 19.928.350,00

     

Извори финансирања за раздео 3: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

 
2.030.795.870,00

 
 

216.205.407,00

 
2.030.795.870,00 

216.205.407,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 2.030.795.870,00 216.205.407,00 2.247.001.277,00

4     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    
  330   Судови    
   215 411 Плате и додаци запослених 5.149.180,00 500.000,00 5.649.180,00
   216 412 Социјални доприноси на терет послодавца 921.710,00 89.500,00 1.011.210,00
   217 413 Накнаде у натури 43.000,00 11.000,00 54.000,00
   218 414 Социјална давања запосленима 43.000,00 97.000,00 140.000,00
   219 415 Накнаде за запослене 0,00 96.000,00 96.000,00
   220 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 60.000,00 60.000,00
   221 421 Стални трошкови 0,00 227.000,00 227.000,00
   222 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00
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 На основу члана 53. става 4. Статута 
града Пожаревца (пречишћен текст) (“Службени 
гласник града Пожаревца”, број 9/09) и на основу 
члана 10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке 
о Градској управи града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, број 10/09), Комисија за 
прописе Скупштине града Пожаревца, на седници 

од 17.02.2010. године, утврдила је пречишћен текст 
Одлуке о Градској управи града Пожаревца.
 Пречишћен текст Одлуке о Градској управи 
града Пожаревца обухвата:

1. Одлуку о Градској управи града 
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09, која је ступила на снагу 
04.12.2009. године.

   223 423 Услуге по уговору 55.000,00 210.000,00 265.000,00
   224 425 Текуће одржавање 0,00 90.000,00 90.000,00
   225 426 Материјал 126.000,00 161.000,00 287.000,00
   226 512 Машине и опрема 50.000,00 0,00 50.000,00

     

Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

6.387.890,00
1.588.500,00

6.387.890,00 
1.588.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 6.387.890,00 1.588.500,00 7.976.390,00

     

Извори финансирања за раздео 4: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

6.387.890,00
1.588.500,00

6.387.890,00 
1.588.500,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 6.387.890,00 1.588.500,00 7.976.390,00

     

Укупни извори финансирања на нивоу Града за 2010. 
годину: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

2.499.024.794,00
 
 

217.793.907,00

 
2.499.024.794,00 

217.793.907,00

УКУПНИ  РАСХОДИ 2010 ГОДИНЕ  : 2.499.024.794,00 217.793.907,00 2.716.818.701,00
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Члан 7.
Остале одредбе Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник града 

Пожаревца“ број 10/2009) остају неизмењене.

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 Из ове одлуке у пречишћен текст нису 
унети чланови 59., 60. и 61., који су брисани.

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке 
о Градској управи града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 10/09), којаје ступила 
на снагу 25.12.2009. године.

Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 6. којим је брисан члан 59., члан 7. којим је 
брисан члан 60., члан 8. којим је брисан члан 61., 
члан 9. којим је речено да чланови: 62., 63., 64. и 
65. постају чланови: 59., 60., и 61. и 62., члан 10. 
којим је овлашћена Комисија за прописе да утврди 
пречишћен текст одлуке и члан 11. којим је речено 
када та одлука ступа на снагу.

У Пожаревцу, 17.02.2010. године Број: 01-06-10/2

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ, правник, с.р.

О Д Л У К А
о Градској управи града Пожаревца 

(Пречишћен текст)

Глава прва
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се питања 

организације, делокруга и начина рада Градске 
управе града Пожаревца и друга питања од значаја 
за њен рад.

Члан 2.
Градска управа:
- припрема нацрте прописа и других аката 

које доноси Скупштина града и Градско 
веће;

- извршава одлуке и друге акте Скупштине 
града, Градског већа и градоначелника;

- решава у управном поступку 
у првом степену о правима и 
дужностима грађана, предузећа, 
установа и других органа из изворног 
делокруга града;

- обавља послове управног надзора 
над извршавањем лрописа и 
других општих аката Скупштине 
града;

- извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање моверено граду;

- обавља стручне и друге послове које 
утврде Скупштина града, Градоначелник 
и Градско веће;

- доставља извештај о свом раду на извршењу 
послова града из изворног делокруга и 
поверених послова Скупштини града и 
Градском већу, најмање једном годишње.

Члан 3.
Градска управа обавља послове на основу 

и у оквиру Устава, закона, Статута града и других 
аката града.

Члан 4.
Рад Градске управе доступан је јавности 

и подложан критици и јавној контроли грађана на 
начин утврђен законом.

Члан 5.
Запослени у Градској управи дужни су да 

своје послове обављају стручно, не руководећи се 
при том својим политичким убеђењима, нити их у 
обављању послова могу изражавати и заступати.

Глава друга
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 6.
 Градска управа се образује као јединствена 
служба.

У оквиру Градске управе образују се 
основне организационе јединице за вршење 
сродних послова као одељења.
 Одељења обављају послове у складу са 
законом, Статутом града и овом одлуком.

Члан 7.
У Градској управи образују се следећа 

одељења:
1. Одељење за привреду и финансије;
2. Одељење за друштвене делатности;
3. Одељење за урбанизам и грађевинске 

послове;
4. Одељење за инспекцијске послове;
5. Одељење за општу управу и скупштинске 

послове;
6. Одељење за послове локалне пореске 

администрације;
7. Одељење за послове комуналне полиције; и
8. Одељење за имовинско-правне, комуналне 

послове и саобраћај.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 21

Члан 8.
Одељење за привреду и финансије врши 

све послове из члана 2. ове одлуке, који се односе 
на градски буџет у целини, градске фондове, 
трезор и рачуноводства Скупштине, Градске 
управе, градских фондова и месних заједница,води 
евиденцију ресурса радне снаге код свих буџетских 
корисника, брине и врши контролу прилива градских 
прихода, кредите, зајмове, гаранције, задужења, 
самодопринос, води рачуна о ликвидности трезора, 
укупне финансије града, прати пословање, цене 
и програме рада и развоја јавних предузећа, 
обједињава активности на изради пројеката од 
интереса за град и обезбеђује учеснике у њиховој 
реализацији, кроз све видове конкурса, донација и 
слично на свим нивоима; прати извршење буџета, 
реализацију финансијских планова и брине о 
реализацији захтева Скупштине, Градске управе, 
градских фондова, месних заједница, јавних 
предузећа и Градског јавног правобранилаштва, и 
обавља послове који се односе на заштиту животне 
средине.

Члан 9.
Одељење за друштвене делатности врши 

све послове из члана 2. ове одлуке, који се односе 
на функционисање и финансирање установа у 
области образовања и васпитања, науке и културе, 
физичке културе и спорта, здравства, социјалне, 
дечије, инвалидске и борачке заштите, заштиту и 
помоћ избеглицама, установа јавног информисања 
и друштвене статистике. За поменуте области 
Одељење за друштвене делатности на бази 
дела целине буцета града утврђује расподелу и 
обезбеђује функционисање свих установа из своје 
надлежности, прати извршење буџета, реализацију 
финансијских планова и брине о реализацији 
захтева за установе из своје надлежности.

Члан 10.
Одељење за урбанизам и грађевинске 

послове врши све послове из члана 2. ове Одлуке 
који се односе на спровођење поступка припреме 
одлука, јавног увида и друге административно-
техничке и стручне послове за доношење планских 
докумената у складу са законом; организовање 
јавне презентације, административно техничке и 
стручне послове за потребе комисије за планове, 
спровођење донетих планских докумената; 
усклађивање урбанистичко-техничких докумената 
са урбанистичким плановима и законом; издавање 
информација, локацијских дозвола, грађевинских 
дозвола и одговарајућих одобрења за изградњу 

објеката и извођење радова; проверу исправности 
техничке документације; издавање употребних 
дозвола; накнадно издавање грађевинских и 
употребних дозвола у поступку легализације; 
статистику и рачунску обраду података из области 
урбанизма и изградње објеката; обавља стручне 
послове на утврђивању услова за уређење и 
одржавање јавних површина; израду нацрта одлука 
и обављање других стручних и административно-
техничких послова за потребе радних тела, 
Скупштине и Градског већа.

Члан 10а
Одељење за имовинско-правне, комуналне 

послове и саобраћај, врши све послове из члана 
2. ове Одлуке који се односе на спровођење 
мера за заштиту градских непокретности преко 
Градског јавног правобранилаштва и унапређење 
земљишта - узурпација, комасација, арондација и 
др.; предузимање правних средстава за стицање и 
коришћење градске имовине; послове утврђивања 
услова за коришћење и располагање грађевинским 
земљиштем; послове конверзије права коришћења у 
право својине; престанка права коришћења и друге 
послове одређене законом и другим прописима, 
послове из стамбене области и пословног простора; 
спроводи поступак доделе локација и одобрења 
из области комуналног уређења; израђује нацрте 
одлука из области комуналног уређења; обавља 
послове из области техничког регулисања 
саобраћаја; управљања и организације саобраћаја; 
сагласности за привремену измену режима 
саобраћаја; послове јавног градског, приградског 
и ауто-такси превоза и друге послове из области 
управљања саобраћајем; припрема нацрте одлука 
и обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе радних тела, Скупштине и 
Градског већа.

Члан 11.
Одељење за инспекцијске послове врши 

све послове из члана 2. ове одлуке, који се односе 
на инспекцијски надзор над применом закона и 
градских одлука из области грађевине, саобраћаја, 
екологије, заштите животне средине, комуналне 
делатности, спровођење принудног извршења 
преко трећег лица, припремање нацрта одлука 
и друге послове одређене законом и другим 
прописом.

Члан 12.
Одељење за општу управу и скупштинске 

послове врши све послове из члана 2. ове одлуке 
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који се односе на матичне књиге, личне имена, 
држављанство, грађанска стања, бирачке спискове, 
оверу потписа, рукописа и преписа, нађене ствари, 
издавање уверења и прописаних потврда, обављање 
послова услужног центра у ул. Моше Пијаде бр. 1 у 
Пожаревцу, радне односе запослених у Скупштини 
града, Градском већу и Градској управи, пружање 
правне помоћи грађанима, канцеларијско 
пословање преко писарнице, доставу и уручење 
аката, дактилографске послове, умножавање и 
фотокопирање материјала, чување и одржавање 
зграда и службених просторија, чување зграде 
породилишта у изградњи у кругу Опште болнице 
у Пожаревцу и простора, чишћење и одржавање 
хигијене, обављање послова бифеа, противпожарну 
заштиту у зградама и службеним просторијама, 
месне канцеларије, помоћне и техничке послове за 
Скупштину, Градско веће, радна тела Скупштине 
и Градског већа, припремање и организовање 
седница Скупштине града, Градског већа и радних 
тела, стручну и техничку припрему материјала 
за седнице, обезбеђивање и припремање 
документације, информативних и других 
материјала и података потребних за рад Скупштине, 
Градског већа, градоначелника и радних тела, 
стручну израду и достављање аката са седница, 
прикупљање, обраду и чување документационог 
материјала са седница Скупштине, Градског већа 
и радних тела, уређивање и издавање “Службеног 
гласника града Пожаревца”, руковање стручном 
библиотеком, обраду предмета за решавање 
у другостепеном поступку, вршење стручног 
надзора аката Градске управе, пријем и обраду 
писаних и усмених представки и предлога грађана, 
обраду предмета избора, именовања, разрешења, 
признања и награда које врши Скупштина, 
стенодактилографске и записничарске послове 
за седнице и друге стручне и административно-
техничке послове за Скупштину, Градско веће, 
градоначелника, радна тела и функционере, као 
и одборнике, послове протокола, управљања 
моторним возилима за потребе функционера и 
одборнике Скупштине, сервисирања и гаражирања 
возила Скупштине града и друге послове одређене 
законом и другим прописом.

Члан 13.
Одељење за послове локалне пореске 

администрације врши све послове из члана 2. ове 
одлуке, који се односе на изворне приходе града 
и то: пријем, обрада, контрола и унос података из 
пореских пријава, утврђивање решењем обавеза 
по основу локалних јавних прихода за које није 

прописано да их сам порески обвезник утврђује 
(самоопорезивање), евидентирање утврђене 
пореске обавезе у пореском књиговодству градске 
пореске администрације у складу са прописима, 
књижење извршених уплата по основу локалних 
јавних прихода, послови канцеларијске и теренске 
пореске контроле законитости и правилности 
испуњавања пореске обавезе које се утврђују 
решењем градске пореске администрације, 
послови обезбеђења наплате пореске обавезе, 
послови редовне и принудне наплате, одлагања 
плаћања пореског дуга, покретања поступка 
стечаја, подношења захтева за покретање пореског 
прекршајног поступка, достављања извештаја са 
доказима Пореској полицији када постоје основи 
сумње да је извршено пореско кривично дело, 
послови првостепеног поступка по изјављеним 
жалбама пореских обвезника, вођење поновног 
поступка по поништеним управним актима, 
послови пружања правне помоћи надлежним 
организационим јединицама Пореске управе и 
другим пореским одељењима локалне пореске 
администрације, послови вођења јединственог 
пореског књиговодства за локалне јавне приходе, 
примене јединствених стандарда, дефиниција, 
класификација и номенклатура, кодирања података 
и технику обраде у складу са јединственим 
информационим системом за локалне јавне 
приходе, послови припреме методолошких 
упутстава за једнообразну примену прописа из 
области локалних јавних прихода, послови чувања 
службене тајне у пореском поступку, послови у 
вези повраћаја више или погрешно наплаћених 
локалних јавних прихода и споредних пореских 
давања, послови давања бесплатних информација о 
пореским прописима из којих произилази пореска 
обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис 
пореских обвезника), послови у вези продужења 
рокова за подношење пореских пријава, послови 
издавања уверења и потврда у вези локалних јавних 
прихода, послови извештавања локалне самоуправе 
и Пореске управе у вези локалних јавних прихода 
и други послови из делокруга локалне пореске 
администрације.

Одељење за послове локалне пореске 
администрације обављаће своје послове у ул. 
Поречкој бр. 4 у Пожаревцу.

Члан 14.
Одељење за послове комуналне полиције 

обавља у складу са законом одређене комунално-
полицијске и друге послове чијим обављањем 
се обезбеђује извршавање надлежности града 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 23

у области, односно питањима комуналне 
делатности, заштите животне средине, људи и 
добара и обезбеђује заштита и одржава ред у 
коришћењу земљишта, простора, локалних путева, 
улица и других јавних објеката, као и обезбеђује 
несметано обављање законом одређених послова 
из надлежности града.

Комунална полиција на територији града 
Пожаревца, поред послова из става 1. овог члана, 
обавља и одређене послове комуналне полиције 
којима се обезбеђује извршавање надлежности 
утврђених Статутом града Пожаревца.

Члан 14а
Одељење за послове комуналне полиције 

обавља послове који се односе на одржавање 
комуналног и другог законом уређеног реда од 
значаја за комуналну делатност; вршење контроле 
над применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности 
из надлежности Града; остваривање надзора у 
јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима Града; 
заштиту животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за Град; подршку спровођењу прописа 
којима се обезбеђује несметано одвијање живота 
у Граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности Града и врши и 
друге послове у складу са законом.

Одржавањем комуналног реда из става 1. 
овог члана сматра се одржавање реда у областима, 
односно питањима: снабдевања водом; одвођење 
отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; 
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; 
локалних путева и улица; саобраћајних ознака 
и сигнализације; паркирања; превоза путника у 
градском и приградском саобраћају; ауто-такси 
превоза; постављање привремених пословних 
објеката; противпожарне заштите; заштите од 
буке у животној средини; контроле радног времена 
субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, 
пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката.

Члан 14б.
Одељење за послове комуналне полиције је 

дужно да у обављању послова сарађује са грађанима 
у складу са Законом о комуналној полицији и 
другим прописима којима се уређује обављање 
комуналних и других послова из надлежности 
Града.

Одељење за послове комуналне полиције 
је дужно да прима пријаве, петиције и предлоге 
грађана у вези са комуналним редом, поднете 
писменим путем, електронском поштом, а у 
хитним случајевима телефоном и непосредним 
усменим обраћањем. О свакој таквој пријави, 
петицији и предлогу, односно обраћању, у Одељењу 
за послове комуналне полиције сачињава се 
службена забелешка, а грађани се, на њихов захтев, 
обавештавају о исходу поступања.

Члан 14в.
Скупштина града даје сагласност на 

стратешки план и годишње планове рада Одељења 
за послове комуналне полиције, прописује облике 
и начин остваривања сарадње Одељења за послове 
комуналне полиције и инспекцијских служби 
Града, образује Комисију за решавање притужби 
на рад Комуналне полиције, доноси одлуку о 
униформи и ознакама комуналних полицајаца 
и одлуку о боји и начину означавања возила и 
пловила и опреми Комуналне полиције, у складу 
са законом, као и разматра годишњи извештај о 
раду Комуналне полиције.

Члан 15.
У погледу поступка утврђивања, наплате и 

контроле изворних јавних прихода који припадају 
граду, права и обавеза пореских обвезника, 
регистрације пореских обвезника, прекршаја и 
осталог што није посебно прописано овом одлуком 
и Законом о финансирању локалне самоуправе, 
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 16.
У Градској управи се могу поставити 5 

помоћника Градоначелника, изван унутрашњих 
организационих јединица, за поједине области 
(економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине и 
пољопривреда и др.). Ове стручњаке поставља и 
разрешава градоначелник.

Помоћници градоначелника покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој у области за које су постављени.

Глава трећа
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 17.
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Ради обједињавања истих или сличних 
послова који су међусобно повезани, успешнијег 
извршавања послова из утврђеног делокруга 
одељења, пуне запослености и одговорности 
запослених у њима, могу се, у оквиру одељења 
образовати и унутрашње организационе јединице: 
одсеци и групе.
 Радом одсека руководи шеф одсека.
 Радом групе руководи руководилац групе.

Одсек се образује за најмање 5 запослена 
ради обављања мање групе сродних послова који 
представљају посебно подручје рада.
Група се образује за међусобно повезане послове 
који обједињују рад најмање троје запослених.

Члан 18.
Унутрашње уређење и систематизација 

Градске управе уређује се актом који доноси 
начелник Градске управе, уз сагласност Градског 
већа.

Глава четврта
РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 19.
 Радом Градске управе руководи начелник 
Градске управе.
 Начелника Градске управе поставља 
Градско веће, на основу јавног огласа, на 5 година.
 За свој рад и рад Градске управе начелник 
одговара Скупштини града и Градском већу.

За начелника Градске управе поставља се 
лице које има завршен правни факултет, положен 
стручни испит за рад у органима управе и најмање 
пет година радног искуства.

У случају одсутности начелника Градске 
управе, или спречености да обавља функцију 
замењује га један од начелника одељења, кога он 
овласти у писаној форми.

Начелнику Градске управе престаје 
мандат пре истека времена на које је постављен 
разрешењем, на лични захтев, ако испуни услове 
за старосну пензију утврђене законом, губљењем 
пословне способности и смрћу.

Начелник Градске управе може бити 
разрешен и пре истека времена на које је постављен, 
на образложен предлог Градског већа.

Члан 20.
Начелник Градске управе представља 

управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно 
обављање послова, стара се о финансирању рада 
Градске управе и одлучује о правима, дужностима 
и одговорностима запослених.

Члан 21.
 Радом одељења руководе начелници.
 Начелнике одељења распоређује начелник 
Градске управе.

Члан 22.
Начелници одељења организују и 

обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, 
старају се о правилном распореду послова на 
поједине унутрашње организационе јединице и о 
испуњавању радних дужности запослених.

Начелник је у извршавању послова из 
претходног става дужан да се придржава налога и 
упутства начелника Градске управе.

Начелник одељења лично је одговоран 
начелнику Градске управе за свој рад и за законит 
и благовремен рад одељења којим руководи.

Члан 23.
Руководиоце унутрашњих организаци-

оних јединица одсека и група, као и инспекторе 
распоређује начелник Градске управе, на предлог 
начелника одељења.

Глава пета
ОДНОСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ 

ОРГАНИМА

1. Однос према Скупштини града и Градском 
већу

Члан 24.
Однос Градске управе према Скупштини 

града и Градском већу заснива се на правима 
и дужностима утврђеним законом и Статутом 
града.

Градска управа је обавезна да Скупштину 
и Градско веће обавештава о вршењу послова из 
свог делокруга, даје обавештења, објашњења и 
податке из свог делокруга, који су неопходни за рад 
Скупштине и Градског већа.

Члан 25.
Када у вршењу надзора над радом Градске 

управе утврди да поједина акта нису у складу са 
законом, Статутом града или одлуком Скупштине, 
Градско веће може да их укине или поништи, 
уз налагање да се донесе нови акт у складу са 
законом.

Уколико Градска управа не поступи по 
налогу и не донесе нови акт може се покренути 
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питање одговорности запосленог који је непо-
средно радио на доношењу акта или одговарајућих 
руководећих лица.

2. Однос према грађанима, предузећима и 
установама

Члан 26.
Градска управа је дужна да организује 

вршење одговарајућих послова и задатака из свог 
делокруга на начин којим се грађанима омогућава 
да што лакше и у што краћем поступку остварују 
своја права и извршавају обавезе, као и да им 
пружа помоћ у остваривању и заштити тих права 
и обавеза.

Члан 27.
Одредбе ове одлуке о односима Градске 

управе према грађанима примењују се и на 
односе према предузећима, установама и другим 
организацијама, када одлучују о њиховим правима 
и интересима, на основу закона и прописа града.

3. Међусобни односи одељења Градске управе

Члан 28.
Међусобни односи одељења заснивају се 

на правима и дужностима утврђеним законом, 
Статутом града и овом одлуком.

Одељења су дужна да међусобно сарађују 
када то захтева природа послова и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за рад.

Глава шеста
ЈАВНОСТ РАДА

Члан 29.
Градска управа обезбеђује јавност 

рада давањем информација средствима јавног 
информисања, издавањем службених информација 
и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање 
јавности о обављању послова из свог делокруга и о 
свим променама које су у вези са организацијом и 
делокругом рада, распоредом радног времена и др.

Члан 30.
Начелник Градске управе даје информације 

о раду Градске управе средствима јавног 
информисања, а може овластити и друго запослено 
лице да то чини у име Градске управе.

О раду одељења информације дају 
начелници одељења, уз претходну сагласност 
начелника Градске управе.

Градска управа може ускратити давање 
информација ако њихова садржина представља 
државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивању информација или других 
података и чињеница одлучује начелник Градске 
управе.

Глава седма
ПРАВНИ АКТИ

Члан 31.
 Градска управа доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. Градска 
управа може издавати инструкције и стручна 
упутства и давати објашњења.

Члан 32.
 Правилником се разрађују поједине одредбе 
одлука и других аката ради њиховог извршавања.

Наредбом се, ради извршавања појединих 
одредаба одлука и других прописа, наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која 
има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и 
вршења послова Градске управе, као и других 
организација, када врше поверене послове Градске 
управе у извршавању појединих одредаба одлука и 
других прописа.

Решењем се одлучује о појединачним 
стварима, у складу са законом, одлукама и другим 
прописима.

Инструкцијом се уређују обавезна правила 
о начину рада и поступања Градске управе, као и 
других организација када врше поверене послове 
Градске управе, којима се обезбеђује успешно 
извршавање послова.

Стручно упутство садржи правила за 
стручно организовање организационих јединица 
Градске управе и за стручан рад запослених у 
Градској управи и другим организацијама које 
врше поверене послове.

Објашњењем се даје мишљење које се 
односи на примену појединих одредби одлука и 
других прописа.

Члан 33.
 Акта Градске управе доноси начелник 
Градске управе.
 Овлашћење за доношење аката, начелник 
Градске управе може пренети и другом лицу.

Актима из става 1. и 2. овог члана не 
могу се за грађане, предузећа, установе и друге 
организације установљавати обавезе и права која 
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нису заснована на закону, Статуту и одлукама 
Скупштине града, нити се могу утврђивати 
надлежности Градске управе.

Глава осма
СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 34.
Градско веће решава сукоб надлежности 

између Градске управе и других организација 
када, на основу одлуке Скупштине града, одлучују 
о појединим правима грађана, правних лица или 
других странака.
 Начелник Градске управе решава сукоб 
надлежности између одељења.

Глава девета
ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 35.
По жалби против првостепеног решења 

Градске управе из оквира права и дужности Града 
решава Градско веће, уколико законом и другим 
прописима није друкчије одређено.

По жалби против првостепеног решења 
друге организације, када у вршењу управних 
овлашћења одлучује о појединачним правима 
и обавезама из оквира права и дужности града, 
решава Градско веће, уколико законом и другим 
прописима није друкчије одређено.

Глава десета
ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 36.
 О изузећу службеног лица у Градској 
управи решава начелник Градске управе. О изузећу 
начелника Градске управе решава Градско веће.

Глава једанаеста
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 37.
Канцеларијско пословање органа државне 

управе примењује се на Градску управу, као и на 
друге организације када врше јавна овлашћења.

Глава дванаеста
РАДНИ ОДНОС

1. Пријем у радни однос

Члан 38.
У радни однос у Градској управи може 

бити примљено лице које, поред општих услова 
утврђених у закону, испуњава и посебне услове у 
погледу стручне спреме и радне оспособљености 
утврђене законом и актом о систематизацији 
радних места.
 У радни однос у Градској управи лице се 
прима на основу:

1. акта о постављењу,
2. коначне одлуке начелника Градске управе 

о избору између пријављених кандидата,
3. споразума о преузимању запосленог из 

другог органа у складу са законом.

Члан 39.
 Пријем у радни однос у Градској управи 
обавља начелник Градске управе, у складу са 
законом.

Члан 40.
О правима, обавезама и одговорностима 

запослених одлучује начелник Градске управе. О 
правима, обавезама и одговорностима запослених 
у Градској управи о којима не одлучује начелник 
Градске управе, одлучује начелник одељења, у 
складу са законом и овом одлуком.

Члан 41.
У Градској управи могу се, ради 

оспособљавања за вршење одређених послова 
кроз практичан рад, примати приправници под 
условима утврђеним законом.
 Актом о систематизацији радних места 
утврђује се број приправника.

Приправници се могу примати у својству 
запослених на одређено време и ради стручног 
оспособљавања у својству волонтера.

2. Распоређивање запослених лица

Члан 42.
Запослени у Градској управи могу се 

у току рада распоредити на послове у истом 
органу, односно Градској управи, или привремено 
распоредити ван седишта органа, у складу са 
законом.

Решење о распоређивању запослених из 
претходног става доноси начелник Градске управе, 
на предлог начелника одељења.

3. Звања и плате запослених
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Члан 43.
 Запослени у Градској управи стичу звања 
под условима утврђеним законом.

Звања изражавају стручна својства 
запосленог и његову оспособљеност за вршење 
послова одређеног степена сложености у Градској 
управи.

Члан 44.
Утврђивање плата и других примања 

запослених лица у Градској управи врши се у 
складу са законом.

Члан 45.
У складу са актом о унутрашњој 

организацији и систематизацији Градске управе, 
а на основу закона, начелник Градске управе, на 
предлог начелника одељења, одлучује о звањима 
запослених и коефицијентима за утврђивање 
плата.

Члан 46.
Запослени у Градској управи који раде 

на пословима у вези са остваривањем права и 
дужности грађана могу обављати послове из 
делокруга Градске управе ако имају прописану 
школску спрему, положен стручни испит за рад у 
органима управе и одговарајуће радно искуство, 
кад је то одређено прописом.

4. Одговорност запослених лица

Члан 47.
Запослена и постављена лица у Градској 

управи за свој рад одговарају дисцишшнски и 
материјално на начин и по поступку утврђеним 
законом, колективним уговором и подзаконским 
актима.

5. Престанак радног односа

Члан 48.
Радни однос запослених у Градској управи 

престаје под условима и на начин утврђеним 
законом и актима донетим на основу закона.

Глава тринаеста
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Члан 49.
Средства за финансирање послова Градске 

управе обезбеђују се у буџету града, односно у 

буџету Републике за обављање законом поверених 
послова и посебно се евидентирају у буџету града.

Члан 50.
 Средства за финансирање послова Градске 
управе чине:

- средства за исплату плата и накнада 
запослених, изабраних, именованих и 
постављених лица;

- средства за материјалне трошкове;
- средства за посебне намене; и
- средства за набавку и одржавање опреме.

Члан 51.
 Средства за финансирање послова Градске 
управе обезбеђују се у буџету града. Финансијски 
план за финансирање Градске управе утврђује 
начелник Градске управе. Располагање средствима 
за финансирање Градске управе врши начелник 
Градске управе.

Члан 52.
Градска управа може остваривати приходе 

својом делатношћу, када то не утиче на редовно 
обављање послова из њеног делокруга.
 Приходи остварени обављањем послова из 
претходног става уносе се у буџет града.

Члан 53.
Средства за исплату плата запослених, 

изабраних, именованих и постављених лица 
обезбеђују се за:

- плате и накнаде запослених;
- плате изабраних, именованих и 

постављених лица; и
- накнаде за нераспоређена лица за чијим је 

радом престала потреба.

Члан 54.
 Средства за материјалне трошкове 
обезбеђују се за:

- набавку потрошног материјала, ситног 
инвентара, грајања, утрошка електричне, 
закупа и одржавања пословних просторија, 
поштанских услуга;

- набавку стручних публикација, литературе 
и штампања материјала;

- осигурање и одржавање средстава опреме; 
и

- путне и друге трошкове потребне за 
обављање послова Градске управе.
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Члан 55.
 Средства за посебне намене обезбеђују се 
за:

- одређене потребе Градске управе у вези са 
пословима које врши (накнаде сведоцима, 
трошкови поступка и др.);

- стручно оспособљавање и усавршавање 
запослених; и

- модернизацију рада и остале потребе.

Члан 56.
Средства опреме чине инвентар и друге 

потребне ствари које Градској управи служе за 
њене потребе, а чији је век трајања дужи од једне 
године, ако прописима није другачије одређено. 
Средства опреме чине и новчана средства намењена 
за набавку и одржавање опреме.

Средства за набавку и одржавање опреме 
чине новчана средства у буџету за текућу годину 
за набавку опреме, изградњу, реконструкцију 
и адаптацију објеката и одржавање опреме и 
објеката.

Члан 57.
За законито коришћење средстава за плате 

запослених, изабраних, именованих и постављених 
лица, материјалне и трошкове посебне намене, 
набавку и одржавање опреме и средства за посебне 
намене одговоран је начелник Градске управе.

Захтеве и друге акте за исплату и коришћење 
средстава из претходног става потписује начелник 
Градске управе.

Глава четрнаеста
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.
Поред послова из надлежности града 

Градска управа обавља и послове државне управе 
у одређеној области које Република повери граду 
законом или другим прописима.

Члан 59.
Начелник Градске управе донеће нови акт 

о организацији и систематизацији радних места 
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 60.
Начелник Градске управе ће у року од 

30 дана од дана доношења акта о организацији и 
систематизацији донети решења којима се врши 

распоређивање запослених на радна места и 
утврђују коефицијенти запослених.

Члан 61.
Запослени Градске управе који остану 

нераспоређени остварују права и обавезе у складу 
са законом и другим прописима.

Члан 62.
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о Градској управи града 
Пожаревца (пречишћен текст) (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09).

3

 На основу члана 53. става 4. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09) и на основу члана 4. 
Одлуке о допуни Одлуке о правима у социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 10/09), Комисија за прописе Скупштине града 
Пожаревца, на седници од 17.02.2010. године, 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о правима 
у социјалној заштити и социјалној сигурности 
грађана града Пожаревца.
 Пречишћен текст Одлуке о правима у 
социјалној заштити и социјалној сигурности 
грађана града Пожаревца обухвата:

1. Одлуку о правима у социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана града 
Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09), која је ступила на снагу 
18.4.2009. године;

Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 34. којим је речено када та одлука ступа на 
снагу;

2. Одлуку о допуни Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 6/09), 
која је ступила на снагу 26.9.2009. године.

Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 4. којим је речено када та одлука ступа на 
снагу;

3. Одлуку о допуни Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 10/09), 
којаје ступила на снагу 25.12.2009. године.

Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 4. којим је овлашћена Комисија за прописе да 
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утврди пречишћен текст одлуке и члан 5. којим је 
речено када та одлука ступа на снагу.

У Пожаревцу, 17.02.2010. године Број: 01-06-10/3

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ. правник, с.р.

ОДЛУКА
О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

И СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (Пречишћен текст)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Социјалном заштитом у смислу ове одлуке 

сматра се организована друштвена делатност која 
има за циљ пружаље помоћи грађанима н љиховим 
породицама када дођу у стање социјалне потребе 
и прсдузимањс мера ради спречавања настајања и 
отклањања последица таквог стања.

Стањем социјалне потребе се сматра 
такво стање у којем је грађанину или породици 
неопходна друштвепа помоћ у циљу савладавања 
социјалних и животних тешкоћа и стварању услова 
за задовољаварБе основних животних потреба, 
уколико се те потребе не могу на други начин 
задовољити, а на основама хуманизма и поштовања 
људског достојанства.

Овом одлуком уређују се права у социјалној 
заштити за чије је остваривање надлежан град 
Пожаревац, услови и поступак за остваривање 
ових права, начин финансирања и обезбеђивања 
средстава.

Социјална заштита на основу ове одлуке 
обезбеђује се грађанима који имају пребивалиште 
на територији града Пожаревца, а изузетно и 
осталим грађанима који немају пребивалиште 
на територији града Пожаревца, а нађу се у 
стању социјалне потребе на територији града 
Пожаревца.

II ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

Члан 2.
 Права и облици социјалне заштите која се 
уређују овом одлуком су:

1. Право на помоћ у кући,
2. Право на дневни боравак.
3. Право на привремени смештај у прихвати-

лиште и прихватну станицу,
4. Право на опрему и превоз корисника на 

смештај у установу социјалне заштите 
или другу породицу,

5. Право на услуге социјалног рада,
6. Право наједнократну помоћ,
7. Право на накнаду трошкова сахране.
8. Право на накнаду превоза ученика,
9. Право на опремање стана штићеника,
10. Право на услуге неодложних интервенција 

и интервентни смештај у кризним 
ситуацијама,

11. Право на коришћење услуга социо-
терапијског сервиса за младе са проблемима 
у понашању, у ризику и у сукобу са 
законом,

12. Право на коришћење услуга саветова-
лишта,

13. Право на коришћење услуга народне 
кухиње,

14. Право пролазника на путне трошкове и 
трошкове исхране,

15. Право на социјално становање у зашти-
ћеним условима,

16. Право на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу, и

17. Право на друге облике социјалне заштите.

1. Право на помоћ у кући

Члан 3.
Право на помоћ у кући се обезбеђује старим, 

инвалидним и хронично оболелим лицима” за 
која је Центар за социјални рад утврдио потребу и 
целисходност обезбеђивања овог облика социјалне 
заштите, а нарочито лицима код којих је утврђена 
потреба за негом и помоћи од стране другог лица.

Помоћ у кући обезбеђује се обављањем 
неопходних кућних послова и неге у њиховим 
домаћинствима, помоћ у набавци прехрамбених и 
других производа, лекова, плаћање рачуна, помоћ 
у одржавању личне хигијене, хигијене веша и стана 
и обезбеђивање једног оброка дневно, зависно од 
потреба носиоца права.

Цену услуга за кориснике, као и учешће 
корисника, односно сродника обавезних на 
издржавање, у трошковима, утврђује Градско веће 
града Пожаревца.

Средства за реализацију програма 
обезбеђују се из буџета града Пожаревца и 
партиципације коју плаћа корисник услуге.
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Посебним Правилником о пружању услуга 
утврдиће се начин и услови остваривања овог 
права.

Правилник доноси Градско веће града 
Пожаревца на предлог органа надлежног за 
социјална питања.

2. Право на дневни боравак

Члан 4.
Право на дневни боравак има дете ометено 

у физичком или психичком развоју, дете оболело 
од аутизма, и одрасло лице које има право на 
смештај у установу или у другу породицу ако 
је, у зависности од степена и врсте ометености, 
могућности и потреба ових лица и других разлога, 
овакав облик заштите најцелисходнији.

Право на дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју старости до 25 година обезбеђује 
се упућивањем корисника у Центар за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју, који 
ове послове обавља као поверене послове који се у 
целости финансирају из буџета града Пожаревца.

Центар за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју обезбеђује корисницима дневни 
боравак, исхрану, здравствену заштиту, васпитно-
образовни рад, оспособљавање за рад и радне 
активности, културно-забавне и рекреативне 
активности према њиховим способностима, 
склоностима и испољеном интересу.

Учешће корисника и његових сродника 
обавезних на издржавање у трошковима дневног 
боравка утврђује се на основу мерила и критеријума 
које доноси Градско веће града Пожаревца.

Одрасла и инвалидна лица, право на дневни 
боравак оствариће када се стекну материјални и 
просторни услови за остваривање овог права.

3. Право на привремени смештај у 
прихватилиште и прихватну станицу

Члан 5.
Право на привремени смештај у 

прихватилиште за децу и омладину признаје се 
деци и омладини без родитељског старања и деци 
и омладини чији је развој ометен породичним 
приликама, као привремено збрињавање до 
утврђивања одговарајућег облика заштите у 
трајању до 30 дана уз могућност продужења права 
још до 30. дана, када постоје нарочито оправдани 
разлози (сложенији опсервационо - дијагностички 
поступак, објективна немогућност прибављања 
неопходне документације и сл.).

У прихватилишту се обезбеђују смештај и 
исхрана корисника, опсервационо -дијагностички 
поступак са предлогом упутном органу о даљем 
облику социјалне заштите корисника, здравствена 
заштита корисника, образовно — васпитне, 
културне и друге потребе корисника.

Право на привремени смештај у прихватну 
станицу за децу и омладину признаје се деци и 
омладини која се нађу у скитњи, просјачењу или 
другим случајевима у којима је хитно потребан 
прихват - краткотрајни смештај, до утврђивања 
одговарајућег облика заштите, са циљем да 
се корисник што брже врати родитељима, 
хранитељској породици или у установу социјалне 
заштите.

У прихватној станици се обезбеђује 
смештај и исхрана корисника, примена здравствено 
- хигијенских мера, утврђивање идентитета и 
пребивалишта корисника, сачињавање налаза о 
њиховом стању и понашању.

Право на привремени смештај у 
прихватилиште и прихватну станицу под условима 
из ове одлуке обезбеђују се и старим лицима која се 
нађу у скитњи, просјачењу или другим случајевима 
у којима је хитно потребан прихват и краткотрајни 
смештај, до утврђивања одговарајућег облика 
заштите.

До обезбеђења просторних услова за 
остваривање овог права, користиће се услуге 
других прихватилишта и прихватних станица.

4. Право на опрему и превоз корисника за 
смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу

Члан 6.
Опрема корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу обухвата 
одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до 
установе, односно породице.

Право на опрему из става 1. овог члана 
има лице са пребивалиштем на подручју града 
Пожаревца које се упућује на смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу у граду 
или ван њега а ту опрему не може само обезбедити 
нити му је могу обезбедити сродници који су према 
прописима о браку и породичним односима дужни 
да учествују у његовом издржавању.

Право на одећу остварује се у облику 
новчане накнаде за набавку неопходно потребних 
одевних и обувних ствари лицу које се упућује на 
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смештај, према стварним потребама у конкретном 
случају и према нормативима установе за смештај.

Право на трошкове за превоз од последњег 
пребивалишта до установе, односно друге 
породице има лице које се упућује на смештај у 
установу социјалне заштите или другу породицу а 
које поред услова из става 2. овог члана испуњава 
и услов да користи јавни превоз.

Трошкови из става 4 овог члана признају 
се на основу важеће цене аутобуске, односно возне 
карте.

Изузетно из става 4. овог члана за 
непокретне и малолетне кориснике признаће се 
трошкови превоза возилом службе хитне помоћи 
или Центра за социјални рад у складу са законом и 
овом олуком.

5. Право на услуге социјалног рада

Члан 7.
Услугама социјалног рада у смислу 

ове одлуке сматра се превентивна делатност, 
дијагностика, третман и саветодавно терапијски 
рад на примени стручних и научних сазнања у 
циљу пружања стручне помоћи појединцима, 
породицама и друштвеним групама да решавају 
своје животне тешкоће или помоћ у организовању 
локалних и других заједница да спрече социјалне 
проблеме и ублаже последице.

6. Право на једнократну помоћ

Члан 8.
Право на једнократну помоћ могу стећи лица 

која се тренутно нађу у стању социјалне потребе 
услед елементарних непогода, болести, повратка 
са лечења или издржавања казне затвора, смртног 
случаја у породици или су без своје кривице остала 
без средстава за живот, а нису у могућности да иста 
обезбеде на други начин.
 У складу са ставом 1. овог члана, једнократна 
помоћ се обезбеђује за:

1. Санирање последица елементарних 
непогода,

2. Задовољење основних животних и 
хигијенских потреба,

3. Набавку лекова који се налазе ван 
позитивне листе,

4. Плаћање трошкова лечења и набавку 
помагала за тешко оболела лица,

5. Учешће у плаћању комуналних 
услуга,

6. Децу смештену у установама социјалне 
заштите, хранитељским и другим 
породицама за:
- куповину књига и школског 

прибора,
- екскурзије и опремање за матурске 

вечери,
- трошкове зимовања, летовања, 

излета и школе у природи,
- повремено опремање гардеробом и 

обућом,
- плаћање практичне наставе и 

опреме за децу која се образују за 
занате,

- обилазак деце и куповину пригодних 
поклона,

7. Недељу солидарности са старим 
лицима,

8. Обилазак штићеника који се налазе на 
домском смештају,

9. Повратнике из затвора до њихове 
социјализације,

10. Лекарска уверења за смештај у установу 
социјалне заштите

11. Трошкове прекида нежељене трудноће 
из социјалних индикација

12. У свим оправданим случајевима када 
се на други начин не може превазићи 
стање социјалне потребе (посебно за 
децу оболелу од најтежих болести, као и 
друга лица којима је потребна 
помоћ на име лечења и хируршких 
интервенција).

Члан 9.
Право на једнократну помоћ, лица из става 

1. претходног члана могу остварити највише три 
пута у току године, осим у изузетним случајевима 
када се за то укаже потреба а према оцени Центра 
за социјални рад или Комисије.

Члан 10.
 Једнократна помоћ може бити новчана или 
у натури.

Висина једнократне помоћи утврђује се у 
зависности од потреба и материјалног положаја 
појединца односно породице.

Максимални износ једнократне помоћи не 
може бити већи од просечне нето зараде остварене 
по запосленом у привреди Републике Србије у 
месецу који претходи месецу у коме се доноси 
решење о висини једнократне помоћи, а према 
званичним статистичким подацима објављеним у 
„Службеном Гласнику Републике Србије”.
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Изузетно, о остваривању права на 
једнократну новчану помоћ у износу већем од 
износа из става 3. овог члана одлучиваће Градско 
веће града Пожаревца.

Члан 11.
У изузетно хитним случајевима Центар за 

социјални рад може доделити једнократну помоћ 
лицима која се нађу у стању тренутне материјалне 
необезбеђености а корисници су права код 
Центра.

Једнократну помоћ у хитним случајевима, 
посебним решењем, може одобрити Председник 
Комисије уз сагласност Градоначелника града 
Пожаревца.

Члан 12.
Исплату једнократне новчане помоћи 

корисницима за које је решење донела Комисија, 
врши надлежно одељење Градске управе града 
Пожаревца.

Исплату једнократне новчане помоћи 
корисницима за које је решење донео Центар за 
социјални рад врши Центар или надлежно одељење 
Градске управе града Пожаревца.

Члан 13.
Једнократна помоћ у натури даје се 

социјално угроженим лицима у животним 
намирницама и средствима за хигијену према 
процени Центра за социјални рад или Комисије, 
више пута у току године, у количинама сразмерно 
броју чланова домаћинства.

7. Право на накнаду трошкова сахране

Члан 14.
 Накнада трошкова сахране признаје се за:

- корисника материјалног обезбеђења или 
члана његове породице

- лице које је живело само и нема законске 
обвезнике издржавања;

- непознато лице или лице непознатог 
пребивалишта;
Накнада трошкова се признаје у висини 

стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже 
вредности, покров, крст са натписом, превоз, 
сахрањивање, такса за гробно место и гробно 
место).

За случај смрти корисника права на 
материјално обезбеђење или члана његове породице 
који су се налазили на смештају у установи социјалне 

заштите, а установа је извршила сахрану, Центар 
за социјални рад рефундираће установи неопходне 
погребне трошкове на бази испостављеног рачуна.

За случај смрти корисника права на 
материјално обезбеђење или члана његове породице 
који су се налазили на породичном смештају, 
а породица је извршила сахрану, породици се 
признају неопходни погребни трошкови.

За лица која немају стално место 
пребивалишта (скитнице) а смрт их је затекла на 
територији града Пожаревца, као и за лица која 
немају стално место пребивалишта на територији 
града Пожаревца, а немају сроднике који су по 
закону обавезни да их сахране, погребне трошкове 
сноси град Пожаревац из средстава буџета за 
социјална давања по решењу Комисије.

Накнада трошкова сахране може се 
признати физичком лицу које је извршило сахрану 
лица из става 1. овог члана, уз приложене доказе о 
стварним трошковима.

8. Право на накнаду превоза ученика

Члан 15.
Деца корисника материјалног обезбеђења, 

деца смештена у хранитељску породицу, деца без 
родитељског старања смештена у другу породицу, 
деца која се налазе у специјалним школама, а која 
редовно похађају средњу школу удаљену најмање 
4 км од места становања, имају право на накнаду 
трошкова превоза.

Трошкови из става 1. овог члана признају 
се у висини цене превоза у јавном саобраћају.

9. Право на опремање стана штићеника

Члан 16.
Штићеницима Центра за социјални рад 

смештеним у установама социјалне заштите 
и хранитељским породицама по завршетку 
школовања и оспособљавања за рад признаје се 
право на трошкове опремања стана и набавку 
основних средстава за живот, по процени Центра 
за социјални рад, а највише до износа 1. просечне 
бруто зараде остварене по запосленом у Републици 
Србији по последњем објављеном податку 
надлежног органа за статистику.

10. Право на услуге неодложних интервенција и 
интервентни смештај у кризним ситуацијама
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Члан 17.
 Услуге неодложних интервенција у 
заштити породице обезбеђују се ангажовањем 
стручних радника Центра за социјални рад у 
оквиру двадесетчетворочасовног дежурства-
приправности.
 Центар за социјални рад ће координирати 
активности са осталим субјектима који се ангажују 
у складу са утврђеним процедурама у решавању 
кризних ситуација.
 Право на интервентни смештај имају жртве 
насиља у породици, злостављања и занемаривања.
Лица из става 3. овог члана смештају се у установу 
социјалне заштите или хранитељску породицу, 
припремљену за ургентно збрињавање.
 Ово право се остварује у складу са 
одредбама Породичног закона, Закона о 
малолетним починиоцима кривичних дела и у 
складу са одредбама Стратегије развоја социјалне 
заштите које се односе на заштиту деце и породица 
од злостављања и занемаривања.

11. Право на коришћење услуга социо-
терапијског сервиса за младе са проблемима у 

понашању, у ризику и у сукобу са законом

Члан 18.
Социо-терапијски сервис за младе са 

проблемима у понашању, у ризику и у сукобу 
са законом реализоваће установе из области 
социјалне заштите, организације и удружења 
грађана основана и регистрована за пружање ове 
врсте услуге.

12. Право на коришћење услуга саветовалишта

Члан 19.
 Грађани могу користити услуге 
саветовалишта, која се организују као:

- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,
- саветовалиште за остарела лица,
- центар за медијацију.
У саветовалиштима се реализују 

психолошко - педагошке, социјалне и правне 
услуге и услуге медијације.

13. Право на коришћење услуга народне 
кухиње.

Члан 20.
Лицима из члана 1. Одлуке може се признати 

право коришћења услуга народне кухиње уколико 

се рад народне кухиње организује и финансира 
средствима буцета града Пожаревца.

За кориснике права и услуга Центра за 
социјални рад упуте издаје Центар, а за остале 
кориснике упут издаје Комисија на основу утврђене 
потребе или предлога других организација, 
установа и удружења грађана.

14. Право пролазника на путне трошкове и 
трошкове исхране

Члан 21.
Накнада за путне трошкове и исхрану 

пролазника признаје се лицу које се нађе на 
територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта 
у стању изузетно тешке ситуације, за повратак у 
место пребивалишта, односно боравишта или за 
одвођење у прихватилиште.
 Лицу које није у стању да се само врати, 
одређује се пратилац.

Износ накнаде за ово право одређује се у 
висини стварних трошкова превоза, а за исхрану 
до 10% од висине минималног нивоа социјалне 
сигурности за појединца утврђеног законом.

Центар за социјални рад рефундира 
учињене трошкове од Центра за социјални рад, са 
подручја на коме лице има пребивалиште, односно 
боравиште.

15. Право на социјално становање у 
заштићеним условима

Члан 21а
Социјално становање под заштићеним 

условима је нови облик социјалне заштите 
осиромашеног становништва и представља начин 
трајног збрињавања у првом реду избеглица, а 
потом и мањег броја социјално угроженог локалног 
становништва. Корисници овог права су социјално 
угрожене избеглице и интерно расељена лица 
и породице са боравиштем на територији града 
Пожаревца, као и социјално угрожено локално 
становништво и то:

1. социјално угрожена лица и породице 
која због физичких или менталних 
болести, хроничне болести или 
инвалидитета члана породице не могу 
да обезбеде услове за живот,

2. самохрани родитељи, и
3. старија лица способна да живе 

самостално, као и домаћин социјалног 
становања и чланови његове 
породице.
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Правилник о критеријумима и мерилима 
за избор корисника којим ће се уредити услови, 
критеријуми и мерила за избор корисника јединица 
у објекту социјалног становања у заштићеним 
условима донеће Градско веће града Пожаревца.

16. Право на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу

Члан 21б
Накнада трошкова за вантелесну оплодњу 

је облик социјалне заштите којим је обухваћена 
породица која због стерилитета или привремене 
неплодности нема деце а у поступку је вантелесне 
оплодње.

Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
може да оствари породица која има пребивалиште 
на територији града Пожаревца најмање 2 године 
рачунајући од дана подношења захтева као и 
осталих услова који су утврђени овом одлуком.

Породици из става 2. овог члана се 
врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, 
укључујући и трошкове за неопходне лекове у 
пуном износу.
 Средства за остваривање овог права 
обезбеђују се у буџету града Пожаревца.

Накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
може да оствари породица највише два пута.

Члан 21в
Право на накнаду трошкова у висини од 

60% има породица из претходног члана ове Одлуке, 
чија просечна месечна примања у претходна три 
месеца у односу на месец подношења захтева 
за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу не 
прелазе две просечне (бруто) зараде у привреди 
Републике према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику.

Члан 21г
Право на накнаду трошкова у висини од 

45% има породица из члана 216. чија просечна 
месечна примања у претходна три месеца у односу 
на месец подношења захтева за накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу износе између две и две и 
по просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21д
Право на накнаду трошкова у висини од 

30% има породица из члана 216. чија просечна 
месечна примања у претходна три месеца у односу 

на месец подношења захтева за накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу износе између две и по и 
три просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21ђ
Право на накнаду трошкова у висини од 

15% има породица из члана 216. чија просечна 
месечна примања у претходна три месеца у односу 
на месец подношења захтева за накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу износе између три и три и 
по просечне (бруто) зараде у привреди Републике 
према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.

Члан 21е
Породица из члана 216. ове одлуке чија 

просечна месечна примања у претходна три месеца 
у односу на месец подношења захтева за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу, прелази износ 
од три и по просечне (бруто) зараде у привреди 
Републике према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику нема право на 
накнаду трошкова.

Члан 21ж
Захтев за накнаду трошкова за вантелесну 

оплодњу подноси се Центру за социјални рад 
Пожаревац са назнаком «за Комисију за социјална 
питања».

Уз захтев за признавање права за накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу подносилац 
захтева прилаже:

- фотокопије личних карата свих пуно-
летних чланова домаћинства.

- потврду изабране здравствене установе 
да су у поступку вантелесне оплодње са 
листом неопходних лекова;

- потврду Републичког завода за здравствено 
осигурање да ли су потребни лекови са 
достављене листе бесплатни или се 
плаћају;

- профактуру (предрачун) изабране здрав-
ствене установе за обављање поступка 
вантелесне оплодње;

- уверење Националне службе за 
запошљавање за незапосленог брачног 
друга, односно чланове породичног 
домаћинства;

- потврде о заради за последња три месеца 
свих чланова породичног домаћинства;
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- потврду месне заједнице - месне 
канцеларије о броју чланова породичног 
домаћинства; и

- уверење о имовном стању.

Члан 21з
Приоритет у остваривању права на накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу у случају када 
брачни парови имају све остале услове идентичне, 
утврђује се на основу испуњености следећих 
критеријума:

1. Жене које нису рађале или немају живе 
деце;

2. Жене које имају неплодност органског 
порекла, субфертилности мушкарца, чији је 
резултат неуспешно претходно лечење 
брачне неплодности;

3. Жене које имају дуготрајну неплодност 
неоткривеног узрока, сви облици;

4. Број покушаја вантелесне оплодње и 
асистиране људске репродукције;

5. Године старости брачних парова, односно 
дужине лечења брачне неплодности; и

6. Да су брачни парови са листе Републичког 
завода за здравствено осигурање за 
вантелесну оплодњу, а нису тренутно у 
поступку вантелесне оплодње, раније 
поднели захтев Републичком заводу за 
здравствено осигурање.

Члан 21и
 О праву на накнаду трошкова одлучује 
решењем Комисија за социјална питања.

Комисија за социјална питања ће 
ангажовати лекара специјалисту гинеколога за 
давање стручног мишљења у поступку одлучивања 
по поднетим захтевима за накнаду трошкова 
вантелесне оплодње.

Ангажовани лекар специјалиста гинеколог 
остварује право на накнаду у висини примања 
члана Комисије за социјална питања.

Члан 21ј
Комисија за социјална питања по 

спроведеном поступку решење о оствареном 
праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
са приложеном финансијском документацијом 
доставља Одељењу за привреду и финансије - 
одсеку за трезор.

Одељење за привреду и финансије - Одсек 
за трезор извршиће пренос средстава на рачун 
изабране здравствене установе.

Члан 21к
Комисија за социјална питања посебним 

решењем признаје трошкове за набавку неопходних 
лекова на основу потврде апотекарске установе.

Трошкови за набавку лекова признаће 
се у пуном износу без обзира на висину накнаде 
трошкова за вантелесну оплодњу.

17. Право на друге облике социјалне заштите

Члан 22.
Други облици социјалне заштите 

подразумевају реализацију социјалног програма 
града Пожаревца кроз који се радно способним 
лицима из члана 1. одлуке пружа могућност 
волонтерског рада ангажовањем на пословима у 
јавним предузећима, установама и организацијама 
града Пожаревца.

Лицима из става 1. овог члана одобрава се 
накнада за радно ангажовање до висине средстава 
за волонтерски рад на основу података Националне 
службе за запошљавање.
 Лице може бити ангажовано најмање 8. а 
највише 184 радна сата у току месеца.

У поступку реализације социјаиног 
програма овлашћена лица јавних предузећа и 
установа града Пожаревца обраћају се писменим 
захтевом Комисији или Центру за социјални 
рад ради одређивања лица из члана 1. одлуке 
која би била ангажована на пословима од јавног 
интереса и значаја за предузећа и установе у граду 
Пожаревцу.

Уз писмено обраћање овлашћених лица 
јавних предузећа, установа и организација града 
Пожаревца исти ће се обавезати да лицима радно 
ангажованим по основу социјалног програма 
пруже све потребне мере безбедности и заштите 
на раду у складу са законом.

По завршетку радног ангажовања овлашћена 
лица јавних предузећа и установа достављају 
Комисији оверени списак радно ангажованих 
лица са подацима о времену ангажовања и опису 
одрађених послова.

Председник Комисије, на основу усвојеног 
социјалног програма, датих података из става 2. 
овог члана, доноси решење о висини накнаде за 
обављен волонтерски рад.

III  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 23.
O захтевима за остваривање права из ове 

одлуке решава у првом степену Центар за социјални 
рад и Комисија за социјална питања.
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Члан 24.
Поступак се покреће на захтев лица, 

односно законског заступника, стараоца и по 
службеној дужности.
 Захтев се подноси Центру за социјални рад 
Пожаревац.
 Подаци који се уносе у захтев морају да 
буду потпуни и истинити.

Члан 25.
Када се као корисник права из ове одлуке 

појављује породица за носиоца права се одређује 
један пословно способан члан.

Члан 26.
Приоритет у решавању и признавању права 

имају лица која су неспособна за рад, без имовине 
и прихода и без сродника који су обавезни да их 
издржавају.

Члан 27.
Поступак за остваривање права из ове 

одлуке води се по одредбама Закона о општем 
управном поступку и одредбама Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана.

О процени услова за признавање права 
одлучује Центар за социјални рад или Комисија за 
социјална питања.

Ради потпунијег сагледавања социјалне 
потребе корисника може се користити мишљење 
месне заједнице, других установа, организација, 
удружења и појединаца.

Члан 28.
О жалби на решење Центра за социјални 

рад или Комисије одлучује Градско веће града 
Пожаревца.
 Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 29.
Ревизију решења о признатим правима из 

ове одлуке врши једном годишње Градско веће 
града Пожаревца.

Члан 30.
Центар за социјални рад дужан је да води 

посебну евиденцију о признатим правима,по 
корисницима и да доставља извештај о раду и 
информације о правима и утрошеним средствима 
тромесечно, а на захтев Градоначелника и чешће.

IV  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 31.
Права из ове Одлуке су права од општег 

интереса и о њиховом обезбеђивању стара се Град, 
у складу са материјалним могућностима.

Средства за остваривање права обезбеђују 
се у буџету Града и наменски се опредељују за 
сваку буџетску годину у односу на расположива 
средства.

Надлежно одељење Градске управе врши 
пренос средстава за финансирање права из ове 
одлуке на основу решења Центра за социјални рад 
или Комисије.

Члан 32.
 Комисију за социјална питања образује 
Скупштина града Пожаревца.
Комисија има председника и шест чланова.

Градско веће града Пожаревац донеће 
Правилник којим ће се утврдити критеријуми, 
поступак, обим, услови и начин остваривања права 
из ове одлуке.
 Комисија за социјална питања донеће 
Пословник о раду Комисије.

Структуру, начин финансирања и број 
стручних радника за спровођење ове одлуке 
утврђује Градско веће града Пожаревца.

За спровођење члана 8. став 2. тачке 12. ове 
одлуке отвориће се посебан рачун у трезору града 
Пожаревца за уплату донаторских средстава.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о додатним правима и облицима 
социјалне заштите у општини Пожаревац 
(“Службени гласник општине Пожаревац” бр. 3/92 
и 4/94 и “Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08).

4

 На основу члана 15. става 2. и члана 27. става 
1. тачке 6. Статута Града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 19.02. 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ 
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2010. ГОДИНИ
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Члан 1.
 Овом одлуком утврђује се расподела 
прихода између Града Пожаревца и Градске 
општине Костолац из средстава буџета Града 
Пожаревца у 2010. години.

Члан 2.
 Укупно утврђени приходи Града Пожаревца 
у износу од 2.499.024.794,00 динара по Одлуци 
о буџету града Пожаревца за 2010. годину, распо-
ређују се Граду Пожаревцу и Градској општини 
Костолац у 2010. години и то:

- Граду Пожаревцу припадају приходи у 
износу од 2.423.480.479,00 динара.

- Градској општини Костолац припадају 
приходи у износу од 75.544.315,00 
динара. 

 Опредељена средства из става 1. алинеја 2. 
овог члана Градској општини Костолац преносиће 
се као трансферна средства нижем нивоу власти.

Члан 3.
 Ако се у току године примања града 
Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити износ 
трансферних средстава која се преносе Градској 
општини Костолац.

Члан 4.
 Ако се у току године пренесу нове 
надлежности Градској општини Костолац, обим 
додатних средстава обезбедиће се у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ број 54/2009).

Члан 5.
 Средства из члана 2. ове одлуке преносиће 
се Градској општини Костолац на посебни рачун, 
а на основу поднетог захтева Градске општине 
Костолац.

Члан 6.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.02. 2010. године Број: 01-06-9/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

5

 На основу члана 15. става 2. и члана 27. става 
1. тачке 6.  Статута Града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца “ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 19.02. 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У 2010. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овом одлуком утврђује се начин 
распоређивања прихода са рачуна јавних прихода 
Градске општине Костолац у 2010. години.

Члан 2.
 Распоређивање прихода са рачуна јавних 
прихода Градске општине Костолац у 2010. години 
вршиће се у корист рачуна извршења буџета града 
Пожаревца.

Члан 3.
 Расходи Градске општине Костолац у 2010. 
години финансираће се из буџета Града преносом 
трансферних средства нижем нивоу власти 
планираних Одлуком о  изменама и допунама 
одлуке о буџету Града, а на основу Одлуке о буџету 
Градске општине Костолац за 2010. годину.

Члан 4.
 Начин распоређивања прихода са рачуна 
јавних прихода Градске општине Костолац утврђен 
по одредбама ове одлуке важи до 31.12.2010. 
године.

Члан 5.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца на седници од 19.02.2010. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног плана управљања отпадом 

града Пожаревца 

Усваја се Локални план управљања отпадом 
града Пожаревца од децембра 2009. године. 

У Пожаревцу, 19.02.2010. године   Број: 01-06-9/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

7

Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 19. 02. 2010. године, по претходно 
прибављеној сагласности министра за државну 
управу и локалну самоуправу број 016-00-
00094/2009-09 од 05.01.2010. године, на основу 
члана 39. став 3. Закона о комуналној полицији 
(“Службени гласник РС”, бр. 51/2009) и члана 
27. став 1. тачка 6. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца број 9/09“) , донела је

ОДЛУКУ
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА 

КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се изглед 

униформе и ознака на униформи комуналних 
полицајаца, начин ношења униформи и, с тим у 
вези, делови униформе, начин задужења, замене и 
раздужења униформи и време њиховог ношења.

Униформа комуналног полицајца, у смислу 
ове одлуке, јесте службено обележје комуналног 
полицајца, састављено од прописаних делова и 
ознака.

Члан 2.
Униформа комуналног полицајца је 

основна, додатна и свечана.

II. ОСНОВНА УНИФОРМА 

Члан 3.
 Делови основне униформе комуналних 
полицајаца су:

1) беретка;
2) шапка са навлаком за шапку (зимска и 

летња);
3) поткапа;
4) панталоне зимске (мушког и женског 

кроја);
5) панталоне летње (мушког и женског 

кроја);
6) каиш;
7) сукња (зимска и летња);
8) кошуља са дугим рукавима;
9) кошуља са кратким рукавима;
10) мајица са кратким рукавима;
11) мајица са дугим рукавима;
12) мајица са дугим рукавима и крагном;
13) џемпер;
14) јакна зимска са капуљачом;
15) јакна;
16) чарапе зимске и летње (мушке и 

женске);
17) ципеле полудубоке;
18) ципеле плитке (мушке и женске);
19) рукавице (мушке и женске);
20) кишни мантил.

Члан 4.
Делови основне униформе комуналног 

полицајца су следећег изгледа:
1) беретка је тамно сиве боје, класичног 

облика, са машински извезеним грбом града 
Пожаревца на средини чеоног дела, на подлози 
наранџасте боје;

2) шапка је тамно сиве боје, класичног 
облика, са машински извезеним грбом града 
Пожаревца на подлози наранџасте боје, која се 
налази на средини чеоног дела, с тим што је летња 
шапка израђена од лакше тканине, а навлака 
за шапку је исте боје, облика прилагођеног за 
навлачење на шапку, израђена од водонепропусног 
материјала од лагане тканине;

3) поткапа је тамно сиве боје, израђена од 
плетене вуне;

4) панталоне зимске, мушке и женске, 
израђене су од тканине тамно сиве боје и 
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уобичајеног кроја, око појаса са потребним бројем 
држача за каиш ширине 50 мм, испод појаса, са 
урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом 
с преклопом на задњој страни који се закопчава 
дугметом, са ногавицама без манжета, ширине на 
доњем крају од 220 до 260 мм на чијем предњем 
делу с унутрашње стране је причвршћена свилена 
постава, а на крајевима доњег дела ногавица с 
унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) 
траком;

5) панталоне летње, мушке и женске, 
израђене су од лакше тканине тамно сиве боје и 
истог су кроја као и панталоне зимске;

6) каиш је кожни, беле боје;
7) сукња је израђена од тканине тамно 

сиве боје, класичног кроја, дужине до колена, а 
закопчава се са задње стране дугметом и патент 
затварачем, с тим што је летња сукња израђена од 
лакше тканине;

8) кошуља са дугим рукавима израђена је од 
тканине светло плаве боје, закопчава се скривено 
пластичним дугмадима, крагна јој је класичног 
кроја, има два нашивена џепа с преклопом у висини 
груди који се скривено закопчавају, изнад десног 
џепа има чичак траку за натпис “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”, а изнад левог џепа подлогу за грб 
града Пожаревца, на раменима су пришивени 
држачи за нараменице са ознакама звања које се 
закопчавају дугметом црне боје, на леђима у висини 
струка налазе се два затезача с рупицама и четири 
дугмета, а на оба рукава пришивена је чичак трака 
за ознаку “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА”;

9) кошуља са кратким рукавима 
израђена је према опису под тачком 8) овог 
члана, с тим што је чичак трака за ознаку 
“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА” пришивена на 50 мм од крајева 
доњег дела кратких рукава;

10) мајица са кратким рукавима је 
беле боје класичног облика, прилагођена 
за ношење испод кошуље са кратким 
рукавима, израђена од памучне тканине, с 
тим што је округли изрез око врата 
израђен од двоструке тканине ојачане 
еластичним нитима (ликром);

11) мајица са дугим рукавима је 
беле боје класичног облика, прилагођена за 
ношење испод кошуље са дугим рукавима, 
израђена као мајица под тачком 10) 
овог члана;

12) мајица са дугим рукавима и крагном 
је памучна, беле боје, са машински израђеним 

натписом “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” на леђима, 
а са предње стране, у висини груди, са пришивеном 
чичак траком за ознаку “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” и на оба рукава пришивеном чичак 
траком за ознаку “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”;

13) џемпер је плетени, тамно сиве 
боје, с високим оковратником који с предње 
стране има патент затварач дужине 200 мм, 
на раменима и лактовима је ојачан тканином 
исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава 
завршава ранфлом исте боје, на оба рукава је 
пришивена чичак трака за ознаку “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”, на предњој 
десној страни, у висини груди, је чичак трака 
за натпис “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”, с 
леве стране чичак трака за ознаку радног 
места комуналног полицајца, а на раменима су 
пришивени држачи за нараменице са ознакама 
звања које се закопчавају дугметом црне боје;

14) јакна зимска са капуљачом израђена 
је од синтетичког водонепропусног материјала 
тамно сиве боје, закопчава се патент затварачем 
и чичак траком, на предњој страни има четири 
џепа с преклопима који се причвршћују чичак 
траком, изнад левог горњег џепа је подлога 
за грб града Пожаревца, доњи џепови садрже 
џеп у џепу са приступом с горње стране испод 
преклопа и са стране, рукави су из два дела са 
нашивеном манжетном која се закопчава чичак 
траком, крагна је класична, позади са прорезом 
за смештај капуљаче која се причвршћује, изнад 
десног џепа у висини груди пришивена је чичак 
трака за натпис “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице 
с ознакама звања која се закопчавају дугметом 
црне боје, на оба рукава пришивена је чичак трака 
за ознаку “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА”, а на унутрашњој страни јакне 
са предње стране је патент затварач којим се 
причвршћује уложак, са леве стране су два џепа и 
џеп за радио станицу или телефон и са десне стране 
два џепа;

15) јакна је израђена од синтетичког 
водонепропусног материјала тамно сиве боје, 
закопчава се затварачем који служи и за спајање са 
зимском јакном због чега је јакна и израђена тако да 
се може носити и посебно и као уложак, на предњем 
делу јакне горе су са сваке стране нашивени џепови 
који се затварају патент затварачем с преклопом 
који се причвршћује чичак траком, а доле су 
косо урезани џепови, изнад горњег левог џепа 
је подлога за грб града Пожаревца, изнад горњег 
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десног џепа је причвршћена чичак трака за натпис 
“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”, рукави су из два дела 
с нашивеном манжетном која се стеже ушивеном 
еластичном траком, на раменима су пришивени 
држачи за нараменице са ознакама звања која се 
закопчавају дугметом црне боје, а на оба рукава је 
пришивена чичак трака за ознаку “ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”;

16) чарапе зимске и летње су памучне, црне 
боје;

17) ципеле полудубоке, висине око 190 мм, 
израђене су од хидрофобиране коже црне боје с 
гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен 
је тако да се ципела у потпуности затвара, језик и 
крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део 
и ђон ципеле су спојени лепљењем;

18) ципеле плитке су црне боје, модерног 
кроја и на везивање, израђени од хидрофобиране 
коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране 
пришивен за ђон ципеле;

19) рукавице су црне боје, кожне, 
класичног кроја са прстима;

20) кишни мантил је светло сиве боје с 
капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 
стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици 
капуљаче је тунел с траком за затезање, на оба рукава 
испод рамена ушивена је ознака “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”, а на задњој 
страни кишног мантила ознака “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”.

III. ДОДАТНА УНИФОРМА

Члан 5.
Делови додатне униформе комуналних 

полицајаца који обављају одређене послове 
остваривања надзора у јавном градском, 
приградском и другом локалном саобраћају, као и 
друге послове одређене прописима града у вези са 
саобраћајем, су:

1) бела навлака за шапку;
2) бело нарукавље;
3) рефлектујуће нарукавље;
4) беле рукавице;
5) рефлектујући прслук.

Члан 6.
Делови додатне униформе комуналних 

полицајаца који обављају послове из члана 5. ове 
одлуке су следећег изгледа:

1) бела навлака за шапку израђена је од 
лагане тканине и облика прилагођеног за навла-
чење на шапку;

2) бело нарукавље израђено је од лагане 
тканине и облика прилагођеног за навлачење на 
оба рукава униформе;

3) рефлектујуће нарукавље израђено је 
од лагане тканине на коју су по дужини приши-
вене траке од рефлектујућег материјала, а облика 
су прилагођеног за навлачење на оба рукава 
униформе;

4) беле рукавице израђене су од 
лаганог материјала и класичног су кроја са 
прстима;

5) рефлектујући прслук израђен је 
од лаганог материјала јарке наранџасте боје с 
нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и 
рефлектујућим натписом беле боје “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” на леђима, с тим што је кројем 
прилагођен за ношење на основној униформи 
комуналног полицајца.

IV. СВЕЧАНА УНИФОРМА

Члан 7.
Свечана униформа комуналних полицајаца 

састоји се од одређених делова основне униформе 
и додатних делова који униформу чине свечаном.

Делови основне униформе од којих се 
састоји свечана униформа су:

1) шапка са навлаком за шапку;
2) панталоне (мушке, женске);
3) каиш;
4) сукња;

 5) јакна зимска са капуљачом; 
 6) јакна;

7) чарапе (мушке, женске);
8) ципеле полудубоке;
9) ципеле плитке.
Додатни делови који униформу чине 

свечаном су:
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска);
2) бела свечана кошуља са кратким 

рукавима (мушка, женска);
3) свечана кравата;
4) игла за кравату;

Члан 8.
Делови свечане униформе из члана 7. став 

3. ове одлуке су следећег изгледа:
1) бела свечана кошуља са дугим 

рукавима (мушка, женска) класичног је 
кроја, с једним џепом без преклопа;

2) бела свечана кошуља са кратким 
рукавима (мушка, женска) закопчава се 
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са шест дугмади, на предњој страни у 
висини груди има два џепа са преклопима 
који се закопчавају дугметом, изнад 
левог џепа је подлога за грб града 
Пожаревца, на раменима су пришивени 
држачи за нараменице са ознакама звања 
које се закопчавају дугмадима, а на оба 
рукава пришивена је чичак трака за 
ознаке “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА”;

3) свечана кравата је црне боје, на везивање, 
са стилизованим грбом града Пожаревца,црно беле 
боје;

4) игла за кравату је израђена тако да је 
на њеном видљивом делу стилизован натпис 
“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”.

V. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ 
УНИФОРМЕ

Члан 9.
Комунални полицајци задужују и носе 

униформу на основу налога начелника комуналне 
полиције или лица које он овласти.

Члан 10.
Лице које се прими у службу за обављање 

послова комуналног полицајца или се распореди 
на радно место комуналног полицајца задужује 
основну униформу комуналног полицајца.

Лице које изгуби својство комуналног 
полицајца дужно је да врати све делове основне и 
додатне униформе и ознаке на униформи.

Члан 11.
Делови свечане униформе из члана 7. 

став 3. ове одлуке задужују се само једанпут, 
приликом првог задужења по ступању у службу, и 
у случају губитка својства комуналног полицајца 
могу се, без службених ознака на белој кошуљи 
са кратким рукавима, задржати као успомена на 
професионалну активност у комуналној полицији.

Члан 12.
Делови основне и додатне униформе 

задужују се у следећој количини и с роковима 
употребе појединих делова, и то:

1) беретка, 1 ком, 2 године;
2) шапка, са навлаком за шапку (зимска 

и летња), по 1 ком., зимске и летње, 1 
година;

3) поткапа, 2 ком, прво задужење;

4) панталоне зимске (мушке, женске), 2 
пара, 1 година;

5) панталоне летње (мушке, женске), 2 
пара, 1 година;

6) каиш, 1 ком., 7 година;
7) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 

године;
8) кошуља са дугим рукавима, 3 ком, 1 

година;
9) кошуља са кратким рукавима, 5 ком, 1 

година;
10) мајица са кратким рукавима, 5 ком, 1 

година;
11) мајица са дугим рукавима, 2 ком, 1 

година;
12) мајица са дугим рукавима и крагном, 2 

ком, 1 година;
13) џемпер, 1 ком, 2 године;
14) јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 

године;
15) јакна, 1 ком, 3 године;
16) чарапе зимске и летње (мушке, 

женске), 10 пари летњих и 5 пари 
зимских, 1 година;

17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 

1 година;
19) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 

године;
20) кишни мантил, 1 ком, 5 година;
21) бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година;
22) бело нарукавље, 2 пара, 1 година;
23) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 

година;
24) беле рукавице, 2 пара, 1 година;
25) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година.

Члан 13.
Приликом првог задужења униформе, 

односно приликом прве набавке делова униформе, 
комуналном полицајцу отвара се лични картон 
задужења.

Члан 14.
Делови основне, додатне и свечане униформе 

који су оштећени или уништени приликом вршења 
службе или у вези са вршењем службе замењују се 
на основу захтева начелника Комуналне полиције.

У случају из става 1. овог члана комунални 
полицајац приликом замене враћа дотрајали део 
униформе са ознакама.
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VI. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

Члан 15.
Начелник комуналне полиције, зависно 

од годишњег доба и временских услова, одређује 
период ношења зимске и летње униформе.

Члан 16.
Свечана униформа носи се у дане државног 

празника, градских свечаности и, по налогу 
начелника полиције, у другим приликама.

На прописан начин, комунални полицајци 
могу носити одликовања на свечаној униформи.

Члан 17.
Комунални полицајац не сме носити 

униформу или делове униформе са ознакама за 
време коришћења годишњег одмора, боловања, 
удаљења са дужности, као учесник јавног окупљања 
и у другим случајевима кад је ван службе.

Члан 18.
Униформа се мора стално одржавати, 

носити и држати у чистом и уредном стању.
Поједини делови основне униформе морају 

се носити на следећи начин:
1) беретка се носи накривљена на десну 

страну главе тако да покрива део потиљка и 
половину чела;

2) шапка се носи тако да ивица 
обода шапке стоји водоравно по линији 
највећег обима главе;

3) панталоне се носе тако да доња ивица 
каиша буде на кости кука, а предњи шав панталона 
достиже врх горњег дела ципеле;

4) сукња се носи у висини колена, односно 
највише 25 мм изнад или 50 мм испод прегиба ноге 
иза колена;

5) кошуље се носе закопчане и увучене у 
панталоне, односно сукњу;

6) јакне се носе закопчане, а у затвореним 
просторијама могу се носити и откопчане.

Члан 19.
По одобрењу начелника комуналне 

полиције делови униформе могу се дати на послугу 
за потребе снимања филма, позоришне представе 
и сродних активности.

VII. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

Члан 20.
Ознаке на униформи су:

1) ознака са натписом “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”;

2) ознака са натписом “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”;

3) ознака са грбом града Пожаревца;
4) ознака презимена, идентификационог 

броја и положаја;
5) ознака звања.

Члан 21.
Ознака са натписом “КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА” је у облику правоугаоника димензија 
140x50 мм и представља подлогу беле боје на којој 
је овај натпис у два реда машински извезен концем 
црвене боје.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад горњег 
десног џепа на униформи.

Члан 22.
Ознака са натписом “КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА” је у облику 
квадрата димензија 140x140 мм и представља 
подлогу беле боје оивичену концем црне боје на 
којој је овај натпис у четири реда машински извезен 
концем црне боје.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком на рукавима 
униформе.

Члан 23.
Ознака са грбом града Пожаревца састоји 

се од подлоге у облику квадрата димензија 140x140 
мм беле боје оивичене концем црне боје на којој је 
у средини машински извезен грб.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад горњег 
левог џепа на униформи.

Грб града Пожаревца на ознаци из става 
1. овог члана аплицира се у складу са одлуком 
града Пожаревца којом се одређује употреба грба 
града Пожаревца и сврхом униформе да означава 
службени статус комуналног полицајца у обављању 
послова из надлежности града Пожаревца.

Члан 24.
Ознака презимена, идентификационог 

броја и положаја је плочица у облику 
правоугаоника димензија 100x30 мм сребрно-
беле боје на којој је црним словима у првом 
реду исписан идентификациони број и положај 
(НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, 
ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно 
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КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ), а у другом реду 
исписано његово презиме.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
изнад ознаке из члана 21. ове одлуке, симетрично 
и паралелно постављена у односу на њу на 
удаљености од око 20 мм.

Члан 25.
Ознаке звања носе се на нараменицама 

и у виду су трака црне боје,уздуж по ширини 
нашивених, ширине 10 мм, међусобно растављених 
8 мм, тако да свака трака означава по једно звање 
од почетног звања до звања које има комунални 
полицајац у униформи.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Поред униформи и ознака прописаних 

овом одлуком комуналним полицајцима, када то 
захтевају услови рада и прописи о безбедности и 
здрављу на раду, обезбеђују се и други делови одеће 
(заштитна пододела и сл) који не представљају 
њихову униформу у смислу ове одлуке.

Члан 27.
Комунални полицајци задужиће униформе 

и ознаке прописане овом одлуком у року од три дана 
од дана стицања права на самостално обављање 
послова и примену овлашћења комуналних 
полицајаца.

Члан 28.
У року из члана 27. ове одлуке комуналним 

полицајцима, приликом задужења униформе и 
ознака, отвориће се и лични картони задужења.

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.

8

            Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 19.02.2010. године, по претходно 

прибављеној сагласности министра за државну 
управу и локалну самоуправу број 016-00-
00094/2009-09 од 05.01.2010. године, на основу 
члана 41. став 3. Закона о комуналној полицији 
(“Службени гласник РС”, бр. 51/2009) и члана 
27. став 1. члан 6. Статута града Пожаревца, 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца број 9/09“), донела је

ОДЛУКУ
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА 

И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се боја и начин 

означавања возила и пловила комуналне полиције, 
опрема возила и друга опрема коју користе 
комунални полицајци.

Члан 2.
Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу 

службена моторна возила и пловила, прописно 
обојена, означена и опремљена за одржавање 
комуналног реда и обављање других послова из 
делокруга комуналне полиције.

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА 

Члан 3.
 Основна боја возила комуналне полиције је 
бела
 Основна боја пловила комуналне полиције 
је бела.

Члан 4.
 Поред основне боје, уздуж бочних страница 
возила комуналне полиције је трака сиве боје, 
ширине најмање 150 мм, раздељена по дужини 
линијом ширине 20 до 30 мм беле боје.

Члан 5.
 Ознаке возила комуналне полиције чини:

1. по један цртеж или налепница са цртежом 
грба града Пожаревца висине најмање 200 
мм на предњем делу бочних страница 
возила, односно висине најмање 350 мм на 
поклопцу мотора, на којој је изглед грба 
града у складу са одлуком града којом се 
уређује употреба грба;

2. натпис “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” 
исписан словима беле боје на делу траке из 
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члана 4. ове одлуке иза цртежа грба града, 
у висини предњих врата, односно прве 
половине кабине возила;

3. натпис “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” 
исписан словима црне боје на предњој 
страни, односно поклопцу мотора возила 
испод цртежа грба града, као и на задњој 
страни возила изнад регистарске таблице.

 Ознаке из става 1. овог члана морају бити 
израђене тако да рефлектују светлост.

Члан 6.
 Цртежом или налепницом са цртежом грба 
града Пожаревца и натписом “КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” на одговарајући начин означавају се 
и пловила комуналне полиције.

III. ОПРЕМА ВОЗИЛА

Члан 7.
 Опрему возила комуналне полиције чини:

1. светлосна сигнализација уграђена 
на највишем делу возила у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, која се састоји од једног или 
два жута  ротациона светла  или од 
два  извора трепћућег светла жуте боје 
интегрисана у кровну конзолу на којој се 
са предње и задње стране налази натпис 
“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” и која може 
бити опремљена и уређајем с могућношћу 
исписивања наређења;

2. уграђен уређај за давање звучних 
знакова у низу тонова различитих 
висина с микрофонском комбинацијом;

3. уграђен колски радио уређај за пријем 
и предају на френквенцијама које 
користи комунална полиција.

Члан 8.
 Возила комуналне полиције, поред опреме 
утврђене овом одлуком, морају имати опрему 
одређену прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје 
сагласно њиховој намени.

IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 

Члан 9.
 Опрема комуналних полицајаца, у смислу 
ове одлуке, јесте опрема за обављање послова 
из надлежности комуналне полиције (у даљем 
тексту: комунално-полицијска опрема) и опрема 

која је потребна за успостављање информатичко 
- комуникацијске повезаности (у даљем тексту: 
пратећа опрема).

Члан 10.
 Поред униформе и средстава принуде, 
односно службене палице и средстава за везивање, 
комунално-полицијску опрему чине:

1. таблице “стоп комунална полиција”;
2. пиштаљке;
3. батеријске лампе;
4. фото-видео опрема;
5. уређаји за аудио и видео дигитално 

снимање, обраду и чување података;
6. детектори метала - ручни, за надзор 

проласка лица и за преглед терена;
7. лични дозиметри за мерење јонизујућих 

зрачења;
8. двогледи;
9. уређаји за детекцију присуства 

угљендиоксида;
10. електронски ласерски уређаји за мерење 

удаљености;
11. СР5 ручни електронски уређај за 

оријентацију и навигацију.

 Начелник комуналне полиције може 
предложити да се изврши набавка, односно да се 
комунална полиција задужи и другом опремом, 
уколико оцени да је она неопходна за обављање 
послова из делокруга комуналне полиције.

Члан 11.
 Пратећу опрему комуналне полиције чине: 

1. радио уређаји и њихови додаци;
2. рачунарски   системи   са   опремом,   

мрежна   опрема   и   припадајући 
комуникацијски уређаји и сигурносни 
системи са одговарајућим хардверским 
и софтверским компонентама;

3. опрема за заштиту података, као и 
друга неопходна пратећа опрема која се 
може набавити, односно задужити под 
условима и на начин из члана 10. став 2. 
ове одлуке.

Члан 12.
 Опрему из чл. 10. и 11. ове одлуке, по 
налогу начелника комуналне полиције, задужују 
комунални полицајци лично.

Члан 13.
 Градска управа води евиденцију о задужењу 
опремом Одељења комуналне полиције и личном 
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задужењу опремом комуналних полицајаца, у 
складу са прописима о материјално-финансијском 
пословању.
 Подаци из евиденције из става 1. овог члана 
и документи који садрже податке о задужењу 
опремом означавају се на прописан начин ознаком 
тајности.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 14.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл, инж. шумарства, с.р.
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На основу чланова 4., 5., 6., 11., 13. и 25. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 27. става 1. 
тачке 6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009) 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
19.02.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

I ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналне 
делатности, одржавања паркиралишта, као и 
услови коришћења паркинга на подручју Града 
Пожаревца.

Члан 2.
За вршење послова из члана 1. ове Одлуке 

на подручју града Пожаревца Скупштина града 
Пожаревца основала је Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис Пожаревац” (у даљем тексту: 
Предузеће).

Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба 

ове Одлуке јесу површине одређене за паркирање 
моторних возила.
 Јавна паркиралишта могу бити општа и 
посебна.

Јавним паркиралиштима, у смислу 
одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебни 
простори за паркирање моторних возила који 
припадају одређеном објекту (предузећа, установа, 
такси стајалишта и др.) и служе искључиво за 
задовољавање потреба становника, односно 
запослених корисника.

Изграђена и уређена паркиралишта, општа 
и посебна, поверавају се на управљање Предузећу.

Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза. 

тротоара или површине између коловоза и тротоара 
и друге површине посебно обележене за паркирање 
моторних возила.
 Општа паркиралишта одређује орган 
управе надлежан за послове саобраћаја.

Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и 

површине уређени и изграђени за паркирање 
моторних возила са контролисаним уласком и 
изласком возила.

Контрола уласка и изласка возила са 
посебног паркиралишта врши се постављањем 
рампе и изградњом или постављањем објекта за 
наплату.
 Посебна паркиралишта могу бити трајног и 
привременог карактера.

Посебна паркиралишта се изграђују и 
уређују у складу са одговарајућим урбанистичким 
планом који доноси Скупштина града.

Члан 6.
Према условима паркирања и погодностима 

локација, општа паркиралишта у Пожаревцу су 
разврстана у две зоне.

I ЗОНА
- Табачка чаршија
- Трг ослобођења
- Кнеза Лазара (од Трга ослобођења до 

Синђелићеве)
- Дринска (од Трга ослобођења до Воје 

Дулића)
- Воје Дулића (од Дринске до 

Лењинове)



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 46 - Број 1

- Стари корзо (од Воје Дулића до Јована 
Шербановића)

- Лењинова (од Трга ослобођења до 
Таковске)

- Вељка Дугошевића
- Моше Пијаде (од Трга Радомира 

Вујовића до Јована Шербановића)
- Синђелићева
- 15.Октобар
- Јована Шербановића (од Моше Пијаде 

до Његошеве)
- Његошева (од Јована Шербановића до 

Воје Дулића)
- Таковска

У зони I наплата паркирања се врши радним 
даном у периоду од 8 до 20 часова, а суботом од 8 
до 14 часова. Недељом и празницима наплата се не 
врши. 

У зони I време паркирања ограничено је на 
180 минута.

II ЗОНА
- Хајдук Вељкова (од Јована Шербановића 

до Поречке)
- Моше Пијаде (од Јована Шербановића 

до Поречке)
- Доситејева
- Светосавска
- Трг Радомира Вујовића
- Лоле Рибара (од Синђелићеве до 

Партизанске)
- Шумадијска (од Лоле Рибара до 

Вардарске)
- Братства и јединства (од Војводе 

Добрњца до Приштинске)
- Косовска (од Трга Радомира Вујовића 

до Кнез Милошевог венца)
- Чеде Васовића (од Трга Радомира 

Вујовића до Вардарске)
- Боже Димитријевића (од Булевара до 

Васе Чарапића )
- Вардарска (поред кафане “Дуче”)
- Поречка (од Моше Пијаде до пружног 

прелаза)
- Кнеза Лазара (од Синђелићеве до Југ 

Богданове)
- Топличина (од Синђелићеве до Југ 

Богданове)
- Косанчићева (од Синђелићеве до Југ 

Богданове)
- Љубовијска
- Драже Марковића (од Љубовијске до 

Таковске)

II ЗОНА - БЛОКОВСКО ПАРКИРАЊЕ
Простор за паркирање станара оивичен 

улицама Моше Пијаде, Кнез Милошев венац, 
Браничевска и Светосавска (укључујући и 
Браничевски сквер) сврстава се у II (другу) зону.

У зони II наплата паркирања се врши радним 
даном у периоду од 8 до 20 часова, а суботом од 8 
до 14 часова. Недељом и празницима наплата се не 
врши. У зони II време паркирања није ограничено.
 Општа паркиралишта у градској општини 
Костолац налазе се у следећим улицама:

- Боже Димитријевића
- Николе Граонића (од Боже 

Димитријевића до Рударске)
- Задругарска (од Николе Граонића до 

Рударске)
- Рударска (од Боже Димитријевића до 

Николе Граонића) и
- Вељка Дугошевића (део поред парка- 

излаз на Боже Димитријевића).
У градској општини Костолац наплата 

паркирања се врши радним даном у периоду од 
7 часова до 14 часова, а суботом од 7 часова до 
12 часова. Недељом и празницима наплата се не 
врши.
 У градској општини Костолац време 
паркирања није ограничено.

Члан 7.
Посебна паркиралишта у Пожаревцу 

сврстана су I (прву) зону. Посебна паркиралишта 
у Пожаревцу су:

- из улице Таковске (код хотела 
„Дунав”)

- из улице Моше Пијаде (код „Зелене 
пијаце”)

- из улице Јована Шербановића (код 
Дома омладине)

- из улице Дринске (код Поште)
- из улице Синђелићеве (код Робне 

куће).
Предузеће може поједина посебна 

паркиралишта, у складу са сопственим потребама, 
преуредити у општа паркиралишта уз сагласност 
Градског већа града Пожаревца.

Члан 8.
Јавна паркиралишта обележавају се 

саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја.

Јавна паркиралишта имају на видном месту 
истакнуто обавештење које садржи: зону, категорије 
моторних возила која се могу паркирати, начин 
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наплате накнаде за коришћење, као и временско 
ограничење коришћења јавног паркиралишта.

Члан 9.
О обележавању општих паркиралишта стара 

се орган управе надлежан за послове саобраћаја.
 О одржавању и обележавању посебних 
паркиралишта стара се Предузеће.

Обавеза Предузећа је да обележи 
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 
резервисана паркинг места.

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 10.
Јавна паркиралишта се користе за 

паркирање моторних возила правних, физичких 
лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).

Корисником паркиралишта у смислу 
одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник 
возила, ако возач није идентификован.

Орган управе надлежан за послове саобраћаја 
дужан је да на општем, а предузеће на посебном 
паркиралишту у зависности од капацитета, одреди 
паркинг места за возила инвалида.

Паркинг места за паркирање возила 
инвалида могу да користе инвалиди са најмање 
60% телесног оштећења, лица која имају оштећење 
вида најмање 90%, као и војни инвалиди и цивилни 
инвалиди рата од I до IV групе инвалидности.

Члан 11.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, 

по одобрењу органа управе надлежног за послове 
саобраћаја, привремено користити за друге намене 
(за потребе ауто школе, забавних и спортских 
манифестација и др).

Члан 12.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, 

војске Србије, ватрогасних возила, возила која врше 
комуналне услуге када у вршењу службе користе 
јавна паркиралишта не плаћају услугу паркирања.

Члан 13.
Поједини корисници (станари, инвалиди, 

корисници пословног простора) могу јавна 
паркиралишта користити као повлашћени 
корисници, под условима и на начин утврђен актом 
Предузећа.

Повлашћеним корисницима из става 1. овог 
члана Предузеће издаје повлашћену паркинг карту 

која се може користити искључиво за возило за које 
је ова карта издата.

Физичком лицу и предузетнику се може 
издати највише једна повлашћена паркинг карта. 
Државни органи, органи локалне самоуправе, јавне 
службе, друга правна лица и предузетници као и 
инвалидна лица користе општа паркиралишта уз 
одобрење о резервацији.

Повлашћени корисници из става 1. овог 
члана јавна паркиралишта могу да користе само по 
једном основу.

Државни органи, органи јединица локалне 
самоуправе, јавне службе, дипломатска и друга 
страна представништва, друга правна лица и 
предузетници као и инвалидна лица користе 
општа паркиралишта уз одобрење о резервацији и 
у складу са важећим ценовником предузећа.

Коришћење резервисаног паркинг места 
може се одобрити у времену од 7 до 17 часова, 
осим за потребе инвалида и правних лица и 
предузетника који делатност обављају у више 
смена, у ком случају се резервација може одобрити 
у току целог дана (током 24 часа).

Одобрење за резервацију општих 
паркиралишта издаје Предузеће. Правним лицима 
и предузетницима одобрење за резервацију може 
се издати за 2 возила у власништву, а инвалидним 
лицима се одобрава резервација за једно возило.

Одобрење се издаје по захтеву за локацију у 
непосредној близини седишта, то јест пословнице 
и пребивалишта и важи за једну календарску 
годину.

Возило корисника резервисаног паркинг 
места је обележено посебном налепницом коју 
издаје Предузеће.

Члан 14.
За коришћење јавног паркиралишта 

корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду 
коју утврђује Предузеће за одређено време 
коришћења.

Изузетно од става 1. овог члана, коришћење 
обележеног паркинг места за инвалидна лица 
из члана 10. става 4. и члана 13. ове одлуке је 
бесплатно.

Градско веће града Пожаревца даје 
сагласност на ценовник предузећа, осим у 
случајевима утврђеним Законом.

Члан 15.
 Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:

- плати коришћење паркинг места према 
времену задржавања на прописан 
начин,
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- поступа у складу са ограничењем 
времена коришћења паркинг места 
утврђеним актом из члана 6. ове 
Одлуке,

- користи паркинг место у складу са 
саобраћајним знаком, хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом којом је 
означено паркинг место.

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 16.
За коришћење услуге корисник је дужан 

да у возилу поседује важећу паркинг карту или 
паркирање плати електронским путем, што 
евидентира предузеће. 

Корисник паркиралишта дужан је да:
- истакне купљену паркинг карту 

с унутрашње стране предњег 
ветробранског стакла возила или плати 
паркирање путем мобилног телефона 
и

- користи исправно паркинг карту и у 
њу унесе тачне податке.

Истицањем паркинг карте, односно 
заустављањем возила на паркинг месту, ако се 
плаћање врши електронским путем, корисник 
прихвата прописане услове за коришћење јавног 
паркиралишта.
 Куповином паркинг карте корисник стиче 
право коришћења паркинг места.

Предузеће нема обавезу чувања возила и не 
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Члан 17.
Контролу исправности коришћења јавних 

паркиралишта врши овлашћени контролор 
Предузећа (у даљем тексту: контролор).

Приликом вршења контроле, контролор 
носи службено одело и дужан је да покаже службену 
легитимацију.
 Предузеће издаје легитимацију и утврђује 
изглед службеног одела.

Члан 18.
Корисник који поступа супротно одредбама 

чл. 15. и чл. 16. став 2. ове Одлуке дужан је да 
плати доплатну паркинг карту према ценовнику 
Предузећа.

Налог за плаћање доплатне паркинг карте 
издаје контролор и уручује га кориснику, а када 
није у могућности да уручи налог кориснику, 
причвршћује га на возило.

Достављање налога за плаћање доплатне 
паркинг карте на начин из става 2. овог члана сматра 
се уредним и касније оштећење или уништење 
налога нема утицаја на ваљаност достављања и не 
одлаже плаћање доплатне паркинг карте.

Корисник јавног паркиралишта дужан је да 
поступи по примљеном налогу и плати доплатну 
паркинг карту у року од осам дана од дана 
достављања налога за плаћање на начин назначен 
у налогу.

IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА

Члан 19.
 На јавним паркиралиштима забрањено је:

- паркирање возила супротно постављеном 
саобраћајном знаку, хоризонталној и 
вертикалној сигнализацији (паркирање 
на претплатном паркинг месту, ометање 
коришћења паркиралишта и др.);

- паркирање нерегистрованих возила;
- остављање неисправног или хаварисаног 

возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона;

- паркирање возила које не припада 
категорији возила за које је паркиралиште 
намењено;

- паркирање возила на паркиралиштима 
предвиђеним за инвалидна лица и на 
претплатним паркинг местима, уколико 
корисник не спада у наведене категорије;

- паркирање возила дуже од времена 
предвиђеног за паркирање;

- заузимање паркинг места постављањем 
ограда или сличних препрека без 
сагласности Предузећа;

- вршење услуга поправке или прања 
возила;

- обављање и других радњи које утичу на 
несметано функционисање паркирања, 
као и комуналне делатности од општег 
значаја.

Нерегистрована, неисправна или хава-
рисана возила, као и возила паркирана на посебно 
обележеним и резервисаним местима биће 
уклоњена о трошку корисника.

Члан 20.
Предузеће је дужно уклонити непрописно 

паркирано возило са јавне или друге површине по 
налогу полицијског службеника или надлежног 
инспекцијског органа.
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Налог за уклањање возила из члана 19. став 2. 
издаје овлашћено лице Предузећа.

Уколико полицијски службеник или 
надлежни инспекцијски орган у контроли 
саобраћаја путем видео надзора или фото записа 
утврди да је возило непрописно паркирано или 
заустављено, донеће решење у електронској форми 
којим ће наложити уклањање возила у року који 
не може бити краћи од три минута. Решење се 
доставља лицу које обавља уклањање возила које 
исто поставља на видно место возила и тиме се 
сматра да је исто уручено возачу.

Предузеће задржава право да на јавним 
паркиралиштима изврши постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила корисника 
који користи јавна паркиралишта, а за кога се 
увидом у информативни систем контроле и наплате 
Предузећа утврди да има неплаћену доплатну 
карту која је издата најмање 10 (десет) дана пре дана 
постављања уређаја, а уз обезбеђење фото снимака 
и уз сачињавање записника са лица места.

Возилу корисника са страним регистарским 
таблицама извршиће се постављање уређаја којима 
се спречава одвожење возила корисника који 
користи јавна паркиралишта, уколико се увидом 
у информативни систем контроле и наплате 
Предузећа утврди да има неплаћену доплатну 
карту, без обзира на дан издавања доплатне карте.

Предузеће је дужно да на возило на којем су 
постављени уређаји којима се спречава одвожење 
возила, испод брисача на предњем ветробранском 
стаклу видно истакне обавештење да су на возилу 
постављени уређаји, као и број телефона на који 
може да се позове овлашћени радник Предузећа, 
који ће након што је корисник извршио уплату за 
доплатну карту и трошкове за услугу постављања 
уређаја, уклонити уређаје који су постављени на 
возилу.

Уколико се власник возила не појави у року 
од три дана од дана постављања уређаја којима 
се спречава одвожење возила, возило на коме су 
постављени уређаји којима се спречава одвожење 
возила биће пребачено специјалним возилом паук 
на за то одређено место, при чему се приликом 
преузимања возила плаћају и трошкови услуге 
возила паук.

Одредбе овог члана из ставова 3, 4, 5, 6 
и 7 примењиваће се у складу са актом министра 

унутрашњих послова о посебним мерама и 
овлашћењима.

Члан 21.
Радни налог за специјално возило паук ради 

уклањања возила из члана 20. став 7. ове Одлуке 
издаје овлашћено лице Предузећа.

Овлашћено лице Предузећа - контролор, 
сачињава документацију (записник и фото 
снимак) у прилогу налога за уклањање возила са 
видљивим чињеничним стањем у смислу места и 
времена отпочињања уклањања возила и времена 
прекршаја, као и регистарских таблица возила, која 
се чува у архиви Предузећа.

Члан 22.
Период започете интервенције на уклањању 

непрописно паркираног возила дефинише се од 
момента када се постави прва хватаљка на точак 
возила, па све док возило не буде спуштено на 
платформу специјалног возила за уклањање 
(паука).

Даље уклањање возила ће се обуставити 
уколико корисник непрописно паркираног возила 
дође на место интервенције, а пре него што је 
возило спуштено на платформу специјалног 
возила паук, уколико изврши плаћање за започету 
интервенцију.

У случају из става 2. овог члана примењује 
се цена за започету интервенцију из важећег 
ценовника Предузећа.

Члан 23.
 Уклоњена возила Предузеће односи и чува 
на за то одређено место.
 На месту предвиђеном за чување возила, 
Предузеће мора обезбедити чуварску службу.

У периоду од почетка уклањања непрописно 
паркираног возила па до момента преузимања 
возила од стране корисника, Предузеће сноси 
материјалну одговорност за преузето возило.

Члан 24.
 Корисник уклоњеног возила дужан је да 
плати:

- казну за непрописно паркирање;
- трошкове уклањања возила;
- трошкове складиштења и чувања 

возила.
Висина трошкова из претходног става 

утврђује се ценовником предузећа по поступку из 
члана 14. ове Одлуке.
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V НАДЗОР

Члан 25.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

и над законитошћу рада Предузећа врши орган 
управе надлежан за послове саобраћаја.

Послове инспекцијског надзора над 
применом ове одлуке, као и над обављањем 
комуналне делатности врши орган управе надлежан 
за послове комуналне инспекције.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
 Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се Предузеће, ако:

- на прописан начин не обележи посебна 
паркиралишта (члан 9. став 2.);

- на посебним паркиралиштима не 
одреди паркинг места за возила 
инвалида (члан 10. став 3.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара 
одговорно лице у предузећу.

Члан 27.
Новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 

динара казниће се за прекршај предузеће или друго 
правно лице ако:

- поступи супротно одредбама члана 19. 
ове одлуке;

- не поступи у складу са одредбама 
члана 13. ове одлуке;

- не поступи у складу са одредбама 
члана 15. ове одлуке;

- не поступи у складу са одредбама 
члана 16. став 2. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. тачке 1,3,4 овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном 
од 500,00 до 5.000,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о јавним паркиралиштима број 01-
06-30/14 од 10.04,2009. године (“Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 3/2009).

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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 На основу члана 9.  Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ( „Службени 
гласник РС“, бр. 135/04), члана 46. став 2. тачка 7.  
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09) и члана 27. став 1. тачка 5. Статута 
града Пожаревца –пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/2009). 
 Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 19. 2. 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВЕРНИ БЛОК 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Члан 1.
 Приступа се вршењу и изради Извештаја 
о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације „Северни блок индустријске зоне“ у 
Пожаревцу, на животну средину (у даљем тексту: 
Извештај о стратешкој процени).

Члан 2.
 Разлози за вршење  стратешке процене 
су сагледавање свих промена у просторно-
функционалној организацији подручја које се 
планирају Планом детаљне регулације „Северни 
блок  индустријске зоне“ у Пожаревцу, које могу 
бити од утицаја на стање животне средине са 
проценом и мерама које су нужне како би се 
евентуални утицаји свели у граничне вредности. 

Члан 3.
 Питања и проблеми, везани за заштиту 
животне средине, који ће бити разматрани у 
Извештају о стратешкој процени, су: 
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- утицај изградње у оквиру индустријске 
зоне, на капацитет животне средине;  

- заштита животне средине од деградације  
(аерозагађења, буке …)

Члан 4.
 Извештај о стратешкој процени ће садржати 
следеће елементе: 

- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеве стратешке процене 

и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину;

- програм праћења стања животне средине у 
току спровођења плана и програма; 

- приказ коришћења методологије и тешкоће 
у изради стратешке процене 

- приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана 
и програма са аспекта разматраних 
варијантних решења  и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена 
у план или програм;

- закључке до којих се дошло током 
израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив 
јавности; 

- друге  податке од значаја за стратешку 
процену.

                                      
Члан 5.

 Учешће заинтересованих органа и 
организација, прибављања сагласности на 
извештај о стратешкој процени, обавештење о 
начину и роковима увида у садржину Извештаја, 
као и времену и месту одржавања јавне расправе, 
обезбеђује Градска управа града Пожаревца-
Одељење за урбанизам и  грађевинске послове у 
складу са одредбама Закона о стратешкој  процени 
утицаја на животну средину и Закона о планирању 
и изградњи.

Члан 6.
 За носиоца  израде Извештаја о стратешкој 
процени одређује се ЈП Дирекција за изградњу 
града Пожаревца. 
 За израду Извештаја о стратешкој процени, 
носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни 
стручни тим.
 Рок за израду Извештаја о стратешкој 
процени износи месец дана од дана ступања на снагу  
ове Одлуке, а најкасније до израде Нацрта Плана 

детаљне регулације „Северни блок индустријске 
зоне“  у Пожаревцу.

Члан 7
 Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени обезбедиће се из буџета Града 
Пожаревца.

Члан 8.
 Саставни део ове Одлуке је Мишљење 
Одељења за привреду, финансије и трезор  03-501-
116/2009 од 23. 09. 2009. год.  

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику града 
Пожаревца и саставни је део Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације „Северни блок индустријске 
зоне“ у Пожаревцу 

У Пожаревцу 19. 2. 2010.  године  Број: 01-06-9/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.            
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На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
- пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града Пожаревца, 
на седници одржаној 19.02.2010. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТУЛБА-ТАБАНА“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације „Тулба-Табана“ у Пожаревцу 
(у даљем тексту План).

Члан 2.
 Циљ израде Плана је утврђивање услова 
и правила уређења и грађења за простор парк 
шуме, комплекса етно села и Пожаревачког 
мира, градског спортско-рекреативног центра, 
утврђивање локације резервоара друге висинске 
зоне, инфраструктурно опремање и регулација 
саобраћајница, као и утврђивање услова и правила 
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грађења и грађења за индивидуално становање у 
простору обухваћеним Планом.

Члан 3.
 Границе планског подручја представљају 
делови улица Југовићеве, Хајдук Вељкове, Косте 
Стаменковића до улице 23. Српске девизије, делови 
улица 23. Српске девизије и Михајла Ђорђевића, 
граница кп.бр. 5407 К.О. Пожаревац, делови 
улица Милоша Обилића и Боже Димитријевића, 
некатегорисани пут (кп.бр. 503 К.О. Пожаревац) 
и део железничког колосека пруге Мала Крсна-
Мајданпек.

Члан 4.
 План детаљне регулације садржи 
нарочито: границе плана и обухват грађевинског 
подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора, локације за 
које је предвиђена израда урбанистичког пројекта 
и графички део. 
 Графички део Плана садржи: план 
намене; план регулације и нивелације; план 
инфраструктурних система; план заштите 
животне средине и природних и културних 
добара; композициони или обликовани план и план 
партерног уређења.

Графички део плана израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану.

Члан 5.
           Рок за израду нацрта Плана је пет месеци 
од дана давања мишљења на концепт Плана, а 
максимално десет месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 6.
Средства за израду  Плана обезбеђују 

се из Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца.

Члан 7.
Израђивач Плана је дужан да у току израде 

концепта Плана прибави решење надлежног 
органа Градске управе града Пожаревца о потреби 

приступања или неприступања изради стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Члан 8.
Излагање планског документа на јавни 

увид, оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида је зграда 
Градске управе града Пожаревца у Пожаревцу, ул 
Дринска бр. 2.

Члан  9.
            Обуставља се издавање локацијских дозвола за 
извођење радова, којима се мења стање у простору 
у границама планског подручја, до усвајања Плана, 
а најдуже годину дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

12

 На основу члана 27. и 106ж става 1. тачке 
1. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.02.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог 

Статута Градске општине Костолац

I
 Даје се претходна сагласност на предлог 
Статута Градске општине Костолац, који је Веће 
Градске општине Костолац утврдило на седници 
од 04.02.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010.год. Број: 01-06-9/5
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

13

На основу члана 27. и 106ж става 1. тачке 
1. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.02.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог 
Пословника Скупштине Градске општине 

Костолац

I
 Даје се претходна сагласност на предлог 
Пословника Скупштине Градске општине 
Костолац, који је Веће Градске општине Костолац 
утврдило на седници од 04.02.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

14

На основу члана 86. и 106ж става 1. тачке 
1. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Градско веће града Пожаревца, на седници од 
11.02.2010. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог 

Одлуке о Управи Градске општине Костолац

I
 Даје се претходна сагласност на предлог 
Одлуке о Управи Градске општине Костолац, који 
је Веће Градске општине Костолац утврдило на 
седници од 04.02.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11.02.2010.год. Бр: 01-06-11/2010-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

15

На основу члана 86. и 106н Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09), Градско веће града 
Пожаревца, на седници од 11.02.2010. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог 
Одлуке о накнадама одборника Скупштине 

Градске општине Костолац, чланова 
скупштинских радних тела, чланова Већа 

Градске општине Костолац и чланова радних 
тела Већа Градске општине Костолац

I
 Даје се претходна сагласност на предлог 
Одлуке о накнадама одборника Скупштине Градске 
општине Костолац, чланова скупштинских радних 
тела, чланова Већа Градске општине Костолац 
и чланова радних тела Већа Градске општине 
Костолац, који је Веће Градске општине Костолац 
утврдило на седници од 04.02.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 11.02.2010.год. Бр: 01-06-11/2010-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

16

На основу члана 46. става 1. тачке 1. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
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бр. 129/07) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 19.02.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику Живковић 

Бори

I
 Живковић Бори, одборнику Скупштине 
града Пожаревца, из Петке престао је мандат 
одборника Скупштине града Пожаревца 
подношењем оставке, закључно са 19.02.2010. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”. 

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

17

На основу члана 46. става 1. тачке 1. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 19.02.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику Марјановић 

Мирку

I
 Марјановић Мирку, одборнику Скупштине 
града Пожаревца, из Села Костолца престао је 
мандат одборника Скупштине града Пожаревца 
подношењем оставке, закључно са 19.02.2010. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

18

На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009) и члана 18. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног радио-дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац”- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009) 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.02.2010. године, донелаје

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног радио-дифузног 

предузећа „Радио Пожаревац”

I
 За директора Јавног радио-дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац”, именује се 
Драган Живановић, из Пожаревца, досадашњи 
директор Јавног радио-дифузног предузећа „Радио 
Пожаревац”, а почев од 17.02.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/16а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

19

На основу члана 4. става 1. Уговора о 
оснивању Регионалног центра за таленте из 
области природних и техничких наука у Пожаревцу 
(„Службени гласник општине Пожаревац”, бр. 
2/98 и 3/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 19.02.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Регионалног центра за 

таленте у Пожаревцу
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I
 Разрешава се Грубетић Никола дужности 
члана Управног одбора Регионалног центра за 
таленте у Пожаревцу.

II
За члана Управног одбора Регионалног 

центра за таленте у Пожаревцу именује се 
Ранисављев Драган из Костолца, ул. Николе Тесле 
бр. 2Д, Насеље „Беско”.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/16б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

20

На основу члана 9. Одлуке о оснивању 
установе Центар за културу у Пожаревцу -
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута 
града Пожаревац-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 19,02.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовашу заменика 

председника Управног одбора установе Центар 
за културу у Пожаревцу

I
 Разрешава се Топо Никола из Костолца, ул. 
Индустрјска бр. 13 дужности заменика председника 
Управног одбора установе Центар за културу у 
Пожаревцу.

II
Именује се Смољановић Светислав из 

Пожаревца. ул. Пионирски трг бр. 17/29 за заменика 
председника Управног одбора установе Центар за 
културу у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/16в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

21

На основу члана 9. Одлуке о оснивању 
установе Спортски центар „Пожаревац” у 
Пожаревцу -пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/09) и на основу члана 
27. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.02.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора установе Спортски центар 
„Пожаревац” у Пожаревцу

I
 Разрешава се Николајевић Мирољуб из 
Кленовника дужности члана Управног одбора 
установе Спортски центар „Пожаревац” у 
Пожаревцу.

II
Именује се Милетић Милан из Пожаревца, 

ул. Радмиле Трифуновић бр. 2 за члана Управног 
одбора установе Спортски центар „Пожаревац” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/16г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

22

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 11.02.2010. године, разматрало је давање 
сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Паркинг 
сервис” Пожаревац и заокруживање цене услуга 
по Ценовнику, па је на основу члана 46. Закона о 



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 56 - Број 1

локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца -пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009) , члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Паркинг сервис” из Пожаревца

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник 

услуга ЈКП „Паркинг сервис” из Пожаревца, број: 
950 од 01.02.2010. године.

II
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Паркинг 

сервис” Пожаревац, сходно Одлуци Управног 
одбора ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац број: 
948 од 01.02.2010. године, на заокруживање цене 
услуга по Ценовнику из тачке I овог решења, и то 
за следеће услуге:

Зона Једнократно паркирање Цена 
(дин.)

I
Започети час паркирања за путничка, 

комби и теретна возила до 1 т 35,00 

II
Започети час паркирања за путничка, 

комби и теретна возила до 1 т 23,00 

Све остале цене услуга ЈКП „Паркинг 
сервис” Пожаревац, по Ценовнику , број: 950 од 
01.02.2010. године, остају неизмењене.

III
Цене услуга по Ценовнику „Паркинг 

сервис” из Пожаревца, број: 950 од 01.02.2010. 
године, примењиваће се од 01.03.2010. године.

IV
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 

„Паркинг сервис” из Пожаревца, број: 950 од 
01.02.2010. године, објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца.”

У Пожаревцу, 11.02.2010.год. Бр: 01-06-11/2010-22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЂА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

23

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ”

А - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.) 
I Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1т 34,34 
II Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1т 22,90 

Зона ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)

I и II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за 
физичка лица - станаре 570,00 

II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за 
физичка лица (станаре) - блоковско паркирање 285,00 

I Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна 
лица/предузетнике 1.940,00 

II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна 
лица/предузетнике 1.710,00 
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Зона ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ попуст ЦЕНА (дин.)

I
Претплатна карта за 1 месец паркирања 2.700,00 
Претплатна карта за 6 месеци паркирања 15% 13.770,00 
Претпдатна карта за 12 месеци паркирања 25% 24.300,00 

II
Претплатна карта за 1 месец паркирања 1.940,00 
Претплатна карта за 6 месеци паркирања 15% 9.894,00 
Претплатна карта за 12 месеци паркирања 25% 17.460,00 

I и II Накнада за замену претплатне картице 340,00 

Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА попуст ЦЕНА(дин.)

I
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 8.640,00 
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 30% 36.288,00 
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 50% 51.840,00 

II
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 6.480,00 
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 30% 27.216,00 
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 50% 38.880,00 

Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ОБЕ ЗОНЕ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА попуст ЦЕНА (дин.)

I и II Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања 3.780,00 
I и II Универзална паркинг карта за 6 месеци паркирања 15% 19.278,00 
I и II Универзална паркинг карта за 12 месеци паркирања 25% 34.020,00 

ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)- ДОДАТНО ЦЕНА(дин.)
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима 340,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште 1.700,00
Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на затвореном паркингу 
у улици Моше Пијаде (код „Зелене пијаце”) 2.860,00
Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на осталим затвореним 
паркинзима 1.600,00
Универзална месечна карта за све затворене паркинге 4.230,00

Б - ДОПЛАТНЕ КАРТЕ

Зона ДОПЛАТНА КАРТА ЦЕНА(дин.)

I и II Доплатна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке 
о јавним паркиралиштима 1.373,00 

В - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА ЦЕНА (дин.)
Интервенција „паука” са одношењем возила до 800 kg на депо 3.350,00
Интервенција „паука” са одношењем возила до 800 kg са посебних површина 
на депо 4.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо 4.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних 
површина на депо 6.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо 6.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних 
површина на депо 9.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више 9.000,00
Интервенција „паука” са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са 
посебних површина на депо 13.500,00
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године разматрало 
је предлог Комисије за спровођење поступка, 
утврђивања нематеријалне штете грађанима који 
су претрпели уједе паса луталица, за одобрење 
исплате накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице Продановић Сузани из Пожаревца 
ул. Борска бр. 12, на основу правоснажне пресуде 
Општинског суда П. 140/07 која је преиначена 
пресудом Окружног суда у Пожаревцу Гж. бр. 
404/2008, те је на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008 и 6/2009 ), члана 5. став 2. и члана 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 5/08, 1/09 и 
6/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину и Одлуком 

о изменама и допунама одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 14, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 258.823,22 динара, сходно предлогу 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица, а по правоснажној пресуди 
Општинског суда у Пожаревцу П. 740/07 која је 
преиначена пресудом Окружног суда у Пожаревцу 
Гж. Бр. 404/2008.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

Започета интервенција (случај када је возило прикачено на уређај за подизање, а није однето са лица 
места)
Започета интервенција „паука” за возила до 800 kg 1.675,00
Започета интервенција „паука” за возила до 800 kg са посебних површина 2.000,00
Започета интервенција „паука” за возила од 801 kg до 1.330 kg 2.000,00
Започета интервенција „паука” за возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних 
површина 3.000,00
Започета интервенција „паука” за возила од 1.331 kg до 1.900 kg 3.000,00
Започета интервенција „паука” за возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних 
површина 4.500,00
Започета интервенција „паука” за возила од 1.901 kg тежине и више 4.500,00
Започета интервенција „паука” за возила од 1.901 kg тежине и више са 
посебних површина 6.750,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења 340,00
Пренос возила „пауком” у локалу 3.400,00
Пренос возила „пауком” по пређеном километру ван града 110,00

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.

Ценовник ступа на снагу даном добијања сагласности од оснивача, а примењиваће се од 01.03.2010. 
године.

У Пожаревцу, 01.02.2010.год. Број:950

Председник Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац”
Жељко Ристић, дипл. инж., с.р.
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III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Продановић Сузани из Пожаревца ул. 
Борска бр. 12.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-42

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за инспек-

цијске послове
- Одсеку за скупштинске послове
- Продановић Сузани из Пожаревца, ул. 

Борска бр.12

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р. 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев „Народна техника” Пожаревац за одобрење 
новчаних средства у сврху реализације саветовања 
„Методологија израде ЛЕАП-а Града Пожаревца”, 
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, 
те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 129/2007) члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
и 6/2009) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/2009), 
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев „Народна техника” 

Пожаревац за одобрење новчаних средства у 
сврху реализације саветовања „Методологија 
израде ЛЕАП-а Града Пожаревца”, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у укупном износу од 8.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 ”Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима, Функција 160-Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 34, Економска класификација 481- 
„Учешће града у програмима НВО и удружења”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2”Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима, Функција 160-Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, позиција 34, Економска класификација 481- 
„Учешће града у програмима НВО и удружења”, на 
текући рачун „Народне технике” број: 160-17547-
09, који се води код Banca Intesa.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-43

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Мирољубу Трифуновићу, „Народна 

техника” Пожаревац, Вељка Дугошевића 
бр. 14

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној 24. децембар 2009. године 
разматрало је предлог Комисије за спровођење 
поступка, утврђивања нематеријалне штете 
грађанима који су претрпели уједе паса луталица 
и сачињавање предлога вансудског поравнања, 
за давање сагласности на закључење вансудског 
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа 
градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл. 
правник, са једне стране и мал. Ћазим Јашараја 
из Костолца, кога заступа законски заступник 
отац Ћазим Јашарај из Костолца, са друге стране 
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, те је на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008 и 6/2009 ), члана 5. став 2. и члана 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 5/08, 1/09 и 
6/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 60.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-40-1311/09 од 
07.12.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 

дипл. правник, са једне стране и мал. Ћазим Јаша-
раја из Костолца, кога заступа законски заступник 
отац Ћазим Јашарај из Костолца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, Ћазим Јашарају из Костолца ул. 
Пионирска бр.11.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-41

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за 

инспекцијске послове
- Ћазим Јашарај, ул. Пионирска бр.11, 12208 

Костолац
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној 24. децембар 2009. године 
разматрало је предлог Комисије за спровођење 
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поступка, утврђивања нематеријалне штете 
грађанима који су претрпели уједе паса луталица 
и сачињавање предлога вансудског поравнања, 
за давање сагласности на закључење вансудског 
поравнања између Града Пожаревца, кога заступа 
градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл. 
правник, са једне стране и оштећењеМарјановић 
Миленке из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, те је на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008 и 6/2009 ), члана 5. став 2. и члана 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 5/08, 1/09 и 
6/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 60.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 02-40-1432/09 од 
07.12.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Марјановић 
Миленке из Пожаревца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Марјановић Миленки из Пожаревца, 
ул. Костолачка бр. 14.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-40

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за 

инспекцијске послове
- Марјановић Миленки из Пожаревца, ул. 

Костолачка бр. 14.
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац 
за рефундирање трошкова по основу Уговора 
за анализу цена инвестиција за електрорадове 
на објекту резервоар на изворишту „Кључ” у 
Пожаревцу и црпне станице за потис воде у граду, 
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, 
те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
и 6/2009) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/2009), 
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Водовод 

и канализација” Пожаревац за рефундирање 
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трошкова по основу Уговора број: 01-4936/1 од 
21.12.2009. године , за анализу цена инвестиција за 
електрорадове на објекту резервоар на изворишту 
„Кључ” у Пожаревцу и црпне станице за потис воде 
у граду, са изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије и одобравају средства у укупном износу 
од 160.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3- Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 630- 
Водоснабдевање, ЈКП „Водовод и канализација”, 
Позиција 62, економска класификација 4511-Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буцету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), 
са Раздела: „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3- Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 630- 
Водоснабдевање, ЈКП „Водовод и канализација”, 
Позиција 62, економска класификација 4511-Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима, 
на рачун ЈКП „Водовод и канализација”, уз обавезу 
доставе документације Служби за трезор, подобне 
за пренос средстава.

IV
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије да у складу са овим Решењем сачини 
Анекс уговора о субвенцији са корисником 
субвенције - ЈКП „Водовод и канализација” 
Пожаревац.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и ЈКП „Водовод 
и канализација” Пожаревац.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-49

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало је 
захтеве: О. Ш. „Божидар Димитријевић Козица” 
из Брадарца, О. Ш. „Јован Цвијић” из Костолца и 
О. Ш. „Вук Караџић” из Пожаревца за одобрење 
додатних средстава на име трошкова превоза 
радника у готовом новцу, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије и Извештајем буџетског 
инспектора града Пожаревца, те је на основу члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТАЈУ СЕ захтеви: О. Ш. 

„Божидар Димитријевић Козица” из Брадарца, 
О. III. „Јован Цвијић” из Костолца и О. Ш. „Вук 
Караџић” из Пожаревца за одобрење додатних 
средстава на име трошкова превоза радника 
у готовом новцу, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије и Извештајем буџетског 
инспектора града Пожаревца и одобравају средства 
у укупном износу од 1.106.000,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.8 „ Основно образовање”, 
Функција 912,, Основно образовање-Дотације и 
трансфери осталим нивоима власти”, Позиција: 
216, 4631- текуће донације:, на следећи начин:

- На економску класификацију 415-накнаде 
за запослене, ( у Финансијском плану за 
2009. годину ОШ „Божидар Димитријевић- 
Козица” Брадарац на ек. касификацију- 
4151- накнаде трошкова за превоз на посао 
и са посла) средства у износу од 260.000,00 
динара;

- На економску класификацију 413-накнаде 
у натури, ( у Финансијском плану за 2009. 
годину ОШ „Јован Цвијић” из Костолца на 
ек. касификацију-4131-накнаде у натури, 
средства у износу од 650.000,00 динара;

- На економску класификацију 415-накнаде за 
запослене, ( у Финансијском плану за 2009. 
годину ОШ „Вук Караџић” Пожаревац на 
ек. касификацију-4151 - накнаде трошкова 
за превоз на посао и са посла) средства у 
износу од 196.000,00 динара; 196.000,00

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), 
са Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.8 „ Основно 
образовање”, Функција 912,, Основно образовање-
Дотације и трансфери осталим нивоима власти”, 
Позиција: 216, 4631- текуће донације , на следећи 
начин:

- средства у износу од 260.000,00 динара са 
економске класификације 415-накнаде за 
запослене, ( у Финансијском плану за 2009. 
годину ОШ „Божидар Димитријевић- 
Козица” Брадарац на ек. касификацију- 
41511- накнаде трошкова за превоз на 
посао и са посла) на рачун ОШ „Божидар 
Димитријевић- Козица” Брадарац, уз 
обавезу доставе документације подобне за 
пренос средства Служби за трезор;

- средства у износу од 650.000,00 динара 
са економске класификације 413-накнаде 
у натури, ( у Финансијском плану за 2009. 
годину ОШ „Јован Цвијић” из Костолца на 
ек. касификацију- 41311- накнаде у натури), 
на рачун ОШ „Јован Цвијић” Костолац, уз 
обавезу доставе документације подобне за 
пренос средства Служби за трезор;

- средства у износу од 196.000,00 динара са 
економске класификације 415-накнаде за 
запослене, ( у Финансијском плану за 2009. 
годину ОШ „Вук Караџић” Пожаревац на 
ек. касификацију- 41511- накнаде трошкова 
за превоз на посао и са посла); на рачун 
ОШ „Вук Караџић” Пожаевац, уз обавезу 
доставе документације подобне за пренос 
средства Служби за трезор.

IV
Задужује се: директни корисник Градска 

управа и О. Ш. „Божидар Димитријевић Козица” 
из Брадарца, О. Ш. „Јован Цвијић” из Костолца и 
О. Ш. „Вук Караџић” из Пожаревца да у складу са 
овим решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије О. Ш. „Божидар 
Димитријевић Козица” из Брадарца, О. ТП. „Јован 
Цвијић” из Костолца и О. III. „Вук Караџић” из 
Пожаревца.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Директору О. Ш. „Божидар Димитријевић 

Козица” из Брадарца,
- Директору О.Ш. „Јован Цвијић” из 

Костолца
- Директору О.Ш. „Вук Караџић” из 

Пожаревца
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић Барили -Пожаревац за одобрење додатних 
финансијских средстава на име реализације 
обележавања јубилија Фондације-100 година од 
рођења Милене Павловић Барили, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације 

Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили 
-Пожаревац за одобрење додатних финансијских 
средстава на име реализације обележавања 
јубилија Фондације-100 година од рођења Милене 
Павловић Барили, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности и одобравају средства у 
укупном износу од 250.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
Градска управа, Глава 3.4 -Култура , Функција 820- 
Услуге културе, и то на :

- Позицију 150, економска класификација 
4231- Административне услуге, средства 
у износу од 90.000,00 динара; (50.000,00 
динара- за намену Конзерваторски 
прегледи културних добара за изложну 

у Риму; 40.000,00 динара за намену 
Конзерваторски прегледи културних 
добара за изложну у Риму);

- Позицију 148, економска класификација 
421500- Трошкови осигурања, средства у 
износу од 100.000,00 динара (за намену-
Полиса осигурања културних добара за 
изложбу у Румунији);

- Позицију 150, економска класификација 
4236- Услуге за домаћинство и 
угоститељство, средства у износу од 
60.000,00 динара ( за намену трошкови 
угоститељских услуга за 12. бијенале -
ручак и коктел).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), са Раздела: 3 Градска управа, Глава 3.4 
-Култура , Функција 820- Услуге културе, и то:

- Са Позиције 150, економска класификација 
4231-Административне услуге, средства 
у износу од 90.000,00 динара; (50.000,00 
динара- за намену Конзерваторски 
прегледи културних добара за изложну 
у Риму; 40.000,00 динара за намену 
Конзерваторски прегледи културних 
добара за изложну у Риму)

- - Са Позиције 148, економска 
класификација 421500- Трошкови 
осигурања, средства у износу од 100.000,00 
динара(за намену-полиса осигурања 
културних добара за изложбу у Румунији)

- Са Позиције 150, економска класификација 
4236- Услуге за домаћинство и 
угоститељство, средства у износу од 
60.000,00 динара ( за намену трошкови 
угоститељских услуга за 12. бијенале -
ручак и коктел), 

 на рачун Фондације Миленин дом-
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац, уз 
обавезу доставе правдајуће документације Служби 
за трезор подобне за пренос средства.

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић Барили -Пожаревац да у складу са овим 
Решењем изврше измене свог Финансијског плана 
за 2009. годину.
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V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Фондација 
Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили 
-Пожаревац.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-34

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Управнику Фондације Миленин дом-

Галерија Милене Павловић Барили 
Пожаревац

- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 
делатности

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев КД „Кнез Михаило” за одобрење додатних 
средства на име измирења дугова насталих поводом 
организовања 46-тих ЈБКИ, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев КД „Кнез Михаило” 

Пожаревац за одобрење додатних средства на име 
измирења дугова насталих поводом организовања 
46-тих ЉКИ, са изјашњењем Одељења за привреду 

и финансије и одобравају средства у укупном 
износу од 1.351.145,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110-,, Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2-„Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3-Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама, Функција 820—Услуге 
културе, Позиција 65, Економска класификација 
451- Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 2-„Скупштина 
града Пожаревца”, Глава 2.3-Субвенције градским 
јавним предузећима и градским манифестацијама, 
Функција 820—Услуге културе, Позиција 65, 
Економска класификација 451- Текуће субвенције 
јавним нефинансијским организацијама, на рачун 
КД „Кнез Михаило” Пожаревац, уз обавезу доставе 
документације подобне за пренос средства Служби 
за трезор Одељења за привреду и финансије.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-51

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
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- Радиши Јотићу, председнику КД „Кнез 
Михаило” Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. децембра 2009. године, разматрало 
је захтев Предузећа за путеве „Пожаревац” 
за одобрење додатних радова и финансијских 
средстава ради изградње mini-pitch терена у ОШ 
„Краљ Александар I” у Пожаревцу, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
На име извођења додатних радова на 

изградњи mini-pitch терена у ОШ „Краљ Александар 
I” у Пожаревцу, одобравају се додатна финансијска 
средства у износу од у износу од 210.000,00 динара. 
(сходно Извештају ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревац”, број 03-40-1632/2009 од 04.12.209. 
године и предмеру и предрачуну додатних радова 
надзорног органа Пројекта у укупном износу од 
1.010.575,60 динара).

II
Средства из тачке 2. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 1 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 810,, 
Услуге рекреације и спорта”, Позиција: 22/1 , 
Економска класификација 551 - „Учешће Града у 

изградњи прве фазе реализације Пројекта mini-
pitch терена”.

III
Средства у укупном износу од 1.010.575,60 

динара, исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 810,, Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција: 22/1 , Економска класификација 551 - 
„Учешће Града у изградњи прве фазе реализације 
Пројекта mini-pitch терени”.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 24.12.2009.год. Бр:01-06-146/2009-38

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Биљани Кочу, Служба за јавне набавке
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Директору ЈП „Дирекција за изградњу”
- Директору Предузећа за путеве 

“Пожаревац”

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 28. децембра 2009. године, разматрало 
је захтев Одбојкашког клуба „Млади радник” 
Пожаревац за одобрење додатних средстава, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, те 
је на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007) члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
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годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Одбојкашког клуба 

„Млади радник” Пожаревац за одобрење додатних 
средстава, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у износу од 
353.914,76 динара. (за намене: превоз такмичарских 
екипа - 293.400,00 динара; грајање просторија -
29.233,65 динара; закуп просторија -9.231,11 динара; 
лекарске прегледе играча - 22.050,00 динара)

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 38, Економска 
класификација 481- Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08, бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 1 „Градоначелник 
и градско веће”, Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810 „Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција: 38, Економска класификација 481- 
Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на текући рачун ОК „Млади радник” Пожаревац, 
у доставе правдајуће документације Одсеку за 
трезор, подобне за пренос средства.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и ОК „Млади 
радник” Пожаревац.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.12.2009.год. Бр:01-06-148/2009-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Даници Динић, Градска управа
- ОК”Млади радник” Пожаревац, ул. Воје 

Дулића бр. 19, 12000 Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 28.х децембра 2009. године, разматрало 
је захтев Установе за предшколско васпитање и 
образовање деце Дечји вртић „Љубица Вребалов” 
из Пожаревца за одобрење додатих средства на 
име интервентних мера на санацији цеви у кухињи 
у објекту „Невен”, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије, те је на основу члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Установе за 

предшколско васпитање и образовање деце 
Дечји вртић „Љубица Вребалов” из Пожаревца за 
одобрење додатих средства на име интервентних 
мера на санацији канализације цени на објекту 
„Невен”, са изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије и одобравају средства у укупном износу 
од 387.851,00 динара (сходно авансној фактури 
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издатој од стране „Санграп” доо Пожаревац, број: 
13/09 од 21.12.2009. год.)

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3„Градска управа”, Глава 3.6 „Друштвена брига 
о деци”, Функција 911-Предшколско образовање, 
Позиција 190, економска класификација 425- 
Текуће поправке и одржавање.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 
3.6 „Друштвена брига о деци”, Функција 911-
Предшколско образовање, Позиција 190, економска 
класификација 425- Текуће поправке и одржавање, 
на рачун Установе за предшколско васпитање и 
образовање деце дечји вртић „Љубица Вребалов” 
из Пожаревца, уз обавезу доставе документације 
подобне за пренос средства Служби за трезор 
Одељења за привреду и финансије.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.12.2009.год. Бр:01-06-148/2009-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Сањи Марјановић, Одељење за привреду и 

финансије

- Директору Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце дечји вртић 
„Љубица Вребалов” из Пожаревца

- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 
делатности

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 28. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев МЗ „Бурјан” за одобрење додатних средства 
ради одласка у пензију Јонић Гордане , секретара 
МЗ и изједначавање исте са осталим радницима 
Градске управе у делу висине отпремнине, те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009), члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/2009) и члана 1. и 2. Одлуке Градског већа 
града Пожаревца о утврђивању новчане накнаде на 
име отпремнине за одлазак у пензију запосленима 
у локалној администрацији града Пожаревца који 
су испунили оба или један од услова за одлазак 
у пензију и који се писмено изјасне да им радни 
однос престане најкасније са 31.12.2009. године, 
број: 01-06-148/2009-6а од 28.12.2009. године, 
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јонић Гордане из 

Пожаревца,секретара МЗ „Бурјан”, број 01-118-
11/09 од 25.12.2009. одине, за изједначавање са 
осталим радницима Градске управе у делу висине 
отпремнине од 100 евра по години стажа, а у 
складу са одредбама Одлуком Градског већа града 
Пожаревца број: 0-06-148/2009-6а од 28.12.2009. 
године.

МЗ „Бурјан” одобравају се додатна средства 
у износу од 378.000,00 динара, за исплату новчане 
накнаде на име отпремнине за одлазак у пензију 
Јонић Гордане, секретара МЗ.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
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Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.2 „Месне 
заједнице”, Функција 160-Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 90, 
економска класификација 414 ( у Финансијском 
плану МЗ „Бурјан” за 2009. годину, на економску 
класификацију 414300 -Отпремнине и помоћи).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пож аревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 
3.2 „Месне заједнице”, Функција 160-Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 90, економска класификација 414 ( у 
Финансијском плану МЗ „Бурјан” за 2009. годину, 
са економске класификације 414300 -Отпремнине 
и помоћи), на рачун МЗ „Бурјан”, уз обавезу 
доставе Служби за трезор Одељења за привреду 
и финансије, документације подобне за пренос 
средства.

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и МЗ „Бурјан” да у складу са овим решењем 
изврше измене својих Финансијских планова за 
2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и МЗ „Бурјан”.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.12.2009.год. Бр:01-06-148/2009-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Службе финансијске оперативе

- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- МЗ „Бурјан”
- Јонић Гордани, МЗ „Бурјан”
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 30. децембра 2009. године, разматрало је 
предлог начелника Градске управе за обезбеђивање 
средства за исплату отпремнине у складу са 
Одлуком Градског већа број: 01-06-148/2009-6а од 
28.12.2009. године, те је на основу члана 46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008 и 6/2009) , члана 4. и 10. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 
6/2009) члана 1. и 2. Одлуке Градског већа града 
Пожаревца о утврђивању новчане накнаде на име 
отпремнине за одлазак у пензију запосленима у 
локалној администрацији града Пожаревца који 
су испунили оба или један од услова за одлазак 
у пензију и који се писмено изјасне да им радни 
однос престане најкасније са 31.12.2009. године, 
број: 01-06-148/2009-6а од 28.12.2009. године, 
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ предлог начелника 
Градске управе града Пожаревца за обезбеђивање 
средства на име исплате отпремнине за одлазак у 
пензију запосленима у локалној администрацији 
града Пожаревца који су испунили оба или један 
од услова за одлазак у пензију и који се писмено 
изјасне да им радни однос престане најкасније са 
31.12.2009. године, а у складу са Одлуком Градског 
већа број: 01-06-148/2009-6а од 28.12.2009. године.

ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна средства за 
исплату новчане накнаде на име одласка у пензију 
запосленима у локалној администрацији града 
Пожаревца који су испунили оба или један од услова 
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за одлазак у пензију и који се писмено изјасне да 
им радни однос престане најкасније са 31.12.2009. 
године, и то:

- Градској управи града Пожаревца, средства 
у износу од 6.938.000,00 динара

- Историјском архиву „Пожаревац”, средства 
у износу од 435.000,00 динара

- Народном музеју „Пожаревац”, средства у 
износу од 238.000,00 динара

- Народној библиотеци „Илија М Петровић”, 
средства у износу од 698.000,00

- Спортском савезу Пожаревац, средства у 
износу од 458.000,00 динара

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити на следећи начин:

1. У оквиру Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 
3.1 „Градска управа”, Функција 110-Извршни 
и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови, 
Позиција 74, економска класификација 
414- Социјална давања запосленима (у 
Финансијском плану Градске управе града 
Пожаревца, економска класификација 
414300 -Отпремнине и помоћи), средства у 
износу од 6.938.000,00 динара;

2. У оквиру Раздела: 3„Градска управа”, 
Глава 3.4 „Култура”, Функција 820- 
Услуге културе, Позиција 145, економска 
класификација 414- Социјална давања 
запосленима, и то:

- у Финансијском плану Историјског 
архива „Пожаревац” за 2009. годину, 
на економску класификацију 414300 
-Отпремнине и помоћи, средства у 
износу од 435.000,00 динара;

- у Финансијском плану Народног 
музеја „Пожаревац” за 2009. годину, 
на економску класификацију 414300 
-Отпремнине и помоћи, средства у 
износу од 238.000,00 динара; 

- у Финансијском плану Народне 
библиотеке „Илија М Петровић” 
за 2009. годину, на економску 

класификацију 414300 -Отпремнине 
и помоћи, средства у износу од 
698.000,00.

3. У оквиру Раздела: 3„Градска управа”, 
Глава 3.5 „Физичка култура”, Функција 
810. Услуге рекреације и спорта, Позиција 
164, економска класификација 414 (у 
Финансијском плану Спортском савезу 
Пожаревац за 2009. годину, на економску 
класификацију 414300 -Отпремнине и 
помоћи ) средства у износу од 458.000,00 
динара.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), наследећи начин:

1) са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.1 
„Градска управа”, Функција 110-Извршни 
и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови, 
Позиција 74, економска класификација 
414-Социјална давања запосленима ( у 
Финансијском плану Градске управе града 
Пожаревца, са економске класификације 
414300 -Отпремнине и помоћи), средства 
у износу од 6.938.000,00 динара, на рачун 
Градске управе града Пожаревца, уз 
обавезу доставе Служби за трезор Одељења 
за привреду и финансије, документације 
подобне за пренос средства

2) са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.4 
„Култура”, Функција 820- Услуге културе, 
Позиција 145, економска класификација 
414-Социјална давања запосленима, 
(у Финансијском плану Историјског 
архива „Пожаревац” за 2009. годину, 
са економске класификације 414300 - 
Отпремнине и помоћи), средства у износу 
од 435.000,00 динара, на рачун Историјског 
архива „Пожаревац, уз обавезу доставе 
Служби за трезор Одељења за привреду 
и финансије, документације подобне за 
пренос средства;

3) са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.4 
„Култура”, Функција 820- Услуге културе, 
Позиција 145, економска класификација 
414-Социјална давања запосленима, (у 
Финансијском плану Народног музеја 
„Пожаревац” за 2009. годину, са економске 
класификације 414300 - Отпремнине и 
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помоћи), средства у износу од 238.000,00 
динара, на рачун Народног музеја 
„Пожаревац”, уз обавезу доставе Служби за 
трезор Одељења за привреду и финансије, 
документације подобне за пренос средства;

4) са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.4 
„Култура”, Функција 820- Услуге културе, 
Позиција 145, економска класификација 
414-Социјална давања запосленима (у 
Финансијском плану Народне библиотеке 
„Илија М Петровић” за 2009. годину, 
са економске класификације 414300 - 
Отпремнине и помоћи) средства у износу 
од 698.000,00 динара, уз обавезу доставе 
Служби за трезор Одељења за привреду 
и финансије, документације подобне за 
пренос средства ;

5) са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.5 
„Физичка култура”, Функција 810. услуге 
рекреације и спорта, Позиција 164, економска 
класификација 414 (у Финансијском плану 
Спортском савезу Пожаревац за 2009. 
годину, са економске класификације 414300 
-Отпремнине и помоћи ) средства у износу 
од 458.000,00 динара. 

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и индиректни корисници: Градска управа 
града Пожаревца, Историјски архив „Пожаревац”, 
Народни музеј „Пожаревац”, Народна библиотека 
„Илија М Петровић” и Спортски савез Пожаревац, 
да у складу са овим решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Градска управа 
града Пожаревца, Историјски архив „Пожаревац”, 
Народни музеј „Пожаревац”, Народна библиотека 
„Илија М Петровић” и Спортски савез Пожаревац.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 30.12.2009.год. Бр:01-06-149/2009-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет

- Шефу Службе финансијске оперативе
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Начелнику Градска управа града 

Пожаревца,
- Директору Историјског архива 

„Пожаревац”
- Директору Народног музеја „Пожаревац”
- Директору Народне библиотека „Илија М 

Петровић”
- Секретару Спортског савеза Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 31. децембра 2009. године, разматрало 
је захтев Установе за предшколско васпитање и 
образовање Дечји вртић „Љубица Вребалов” из 
Пожаревца за одобрење средства на име исплате 
отпремнине за одлазак у пензију једног радника, 
Дамљановић Гордане, те је на основу члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетеке резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Установе за 

предшколско васпитање и образовање Дечји вртић 
„Љубица Вребалов” из Пожаревца за одобрење 
средства на име исплате отпремнине за одлазак 
у пензију једног радника, Дамљановић Гордане, 
а у складу са Закључком Градског већа број: 01-
06-127/2009-3 од 19.10. 2009. године и одобравају 
додатна средства у укупном износу од 236.197,00 
динара, уз услов да Дечји вртић „Љубица Вребалов” 
из Пожаревца, по овом основу не врши примање 
новог запосленог .

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
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Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 15, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.6 „Друштвена брига о 
деци”, Функција 911- Предшколско образовање, 
Позиција 183 Економска класификација 414-
Социјална давања запосленима, (у Финансијском 
плану Установе за предшколско васпитање и 
образовање Дечји вртић „Љубица Вребалов” из 
Пожаревца, на Економску класификацију 414311 -
Отпремнина приликом одласка у пензију).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 3 „Градска 
управа”, Глава 3.6 „Друштвена брига о деци”, 
Функција 911- Предшколско образовање, Позиција 
183 Економска класификација 414-Социјална 
давања запосленима, (у Финансијском плану 
Установе за предшколско васпитање и образовање 
Дечји вртић „Љубица Вребалов” из Пожаревца, 
на Економску класификацију 414311 -Отпремнина 
приликом одласка у пензију), на рачун Установе 
за предшколско васпитање и образовање Дечји 
вртић „Љубица Вребалов” из Пожаревца уз обавезу 
доставе Служби за трезор Одељења за привреду 
и финансије, документације подобне за пренос 
средства.

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и Установа за предшколско васпитање и 
образовање Дечји вртић „Љубица Вребалов” из 
Пожаревца да у складу са овим решењем изврше 
измене својих Финансијских планова за 2009. 
годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Установе за 
предшколско васпитање и образовање Дечји вртић 
„Љубица Вребалов” из Пожаревца.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 31.12.2009.год. Бр:01-06-150/2009-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности”
- Директору Установе за предшколско 

васпитање и образовање Дечји вртић 
„Љубица Вребалов” из Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 31. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев МЗ „Браћа Вујовић” за одобрење средства 
на име исплате отпремнине за одлазак у пензију 
Дамњановић Момчила, секретара МЗ, а у складу 
са Одлуком Градског већа број: 01-06-148/2009-
6а од 28.12.2009. године, те је на основу члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009) , члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/2009) члана 1. и 2. Одлуке Градског већа 
града Пожаревца о утврђивању новчане накнаде на 
име отпремнине за одлазак у пензију запосленима 
у локалној администрацији града Пожаревца који 
су испунили оба или један од услова за одлазак 
у пензију и који се писмено изјасне да им радни 
однос престане најкасније са 31.12.2009. године, 
број: 01 -06-148/2009-6а од 28.12.2009. године, 
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Браћа Вујовић” 

за одобрење средства на име исплате отпремнине за 
одлазак у пензију Дамњановић Момчила, секретара 
МЗ, а у складу са Одлуком Градског већа број: 01-
06-148/2009-6а од 28.12.2009. године и одовравају 
додатна средства у износу од 395.000,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.2 „Месне 
заједнице”, Функција 160-Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 90, 
економска класификација 414 ( у Финансијском 
плану МЗ „Браћа Вујовић” за 2009. годину, на 
економску класификацију 414300 -Отпремнине и 
помоћи).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пож аревца” бр. 5/08, 
бр. 1/09 и 6/09), са Раздела: 3„Градска управа”, 
Глава 3.2 „Месне заједнице”, Функција 160-Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 90, економска класификација 414 
( у Финансијском плану МЗ „Браћа Вујовић” за 
2009. годину, са економске класификације 414300 
-Отпремнине и помоћи), на рачун МЗ „Браћа 
Вујовић”, уз обавезу доставе Служби за трезор 
Одељења за привреду и финансије, документације 
подобне за пренос средства.

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и МЗ „Браћа Вујовић” да у складу са овим 
решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и МЗ „Браћа 
Вујовић”.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 31.12.2009.год. Бр:01-06-150/2009-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- МЗ „Браћа Вујовић”
- Момчилу Дамњановићу

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

39

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 31. децембра 2009. године, разматрало је 
захтев Центра за културу Пожаревац за одобрење 
средства на име исплате отпремнине за одлазак 
у пензију два запослена, Апостоловић Живанке и 
Челабић Весне, а у складу са Одлуком Градског већа 
број: 01-06-148/2009-6а од 28.12.2009. године, те је 
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007), 
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 и 6/2009), 
члана 4. и 10. Одлуке о буцету града Пожаревца за 
2009. годину („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/2009) члана 1. и 2. Одлуке 
Градског већа града Пожаревца о утврђивању 
новчане накнаде на име отпремнине за одлазак у 
пензију запосленима у локалној администрацији 
града Пожаревца који су испунили оба или један 
од услова за одлазак у пензију и који се писмено 
изјасне да им радни однос престане најкасније 
са 31.12.2009. године, број: 01-06-148/2009-6а од 
28.12.2009. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу 
Пожаревац за одобрење средства на име исплате 
отпремнине за одлазак у пензију два запослена, 
Апостоловић Живанке и Челабић Весне, а у складу 
са Одлуком Градског већа број: 01-06-148/2009-6а 
од 28.12.2009. године и одобравају додатна средства 
у укупном износу од 752.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 74 - Број 1

града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 1/09 и 6/09), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „ Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3„Градска управа”, Глава 3.4 „Култура”, 
Функција 820- Услуге културе, Позиција 145, 
економска класификација 414-Социјална давања 
запосленима, (у Финансијском плану Центра за 
културу Пожаревац, на економску класификацију 
414300-Отпремнине и помоћи).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08, бр. 
1/09 и 6/09), са Раздела: 3„Градска управа”, Глава 
3.4 „Култура”, Функција 820- Услуге културе, 
Позиција 145, економска класификација 414-
Социјална давања запосленима, (у Финансијском 
плану Центра за културу Пожаревац, на економску 
класификацију 414300 -Отпремнине и помоћи), на 
рачун Центра за културу Пожаревац уз обавезу 
доставе Служби за трезор Одељења за привреду 
и финансије, документације подобне за пренос 
средства.

IV
Задужују се директни корисник Градска 

управа и Центар за културу Пожаревац да у 
складу са овим решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Центар за 
културу Пожаревац.

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 31.12.2009.год. Бр:01-06-150/2009-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Службе финансијске оперативе

- Шефу Одсека за скушнтинске послове
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности”
- Директору Центра за културу Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.02. 2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица, за одобрење исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице Бура 
Горану из Пожаревца, на име солидарне обавезе 
Града Пожаревца и ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац по основу правоснажне и извршне 
пресуде Општинског суда у Пожаревцу, П. 
4139/08-37, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009) , члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, на име солидарне обавезе Града Пожаревца 
и ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац, по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 4139/08-37, одобравају се средства 
у укупном износу од 174.427,26 динара, као обавеза 
солидарног дужника-Града Пожаревца.

Обавезује се ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац, као солидарни дужник по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског 
суда у Пожаревцу, П. 4139/08-37, да изврши уплату 
средстава у износу од 174.427,26 динара



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 75

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. став 1. овог решења, 

уплатити на текући рачун Бура Горана, који се 
води код Банке - SOCIETE GENERALE SRBIJA, 
број: 275000052027359937

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца и ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 04.02.2010. год. Број: 01-06-7/2010-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за 

инспекцијске послове
- Одсеку за скупштинске послове
- Адв. Марини Маричић, пуномоћнику Бура 

Горана из Пожаревца, ул. Кнеза Лазара бр. 
28/5

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.02.2010. године, разматрало је захтев 
ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац, за одобрење 
средстава на име израде спомен плоче са списком 
имена депортованих и страдалих јевреја у Другом 

светском рату, који су живели у Пожаревцу, и 
уређења и заштите постојећих јеврејских споменика 
на Старом гробљу у Пожаревцу , са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца -пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009),члана 3. и 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину(„Службени 
гласник града Пожаревца”, број 10/2009), донело 
следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Комуналне 

службе” Пожаревац, број: 03-40-1764/09 од 
25.12.2009. године, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије, и одобравају средства у 
износу од 116.460,00 динара, сходно достављеном 
рачуну бр: 4-12/09, издатом од стране Самосталног 
пројектног бироа „Атеље” Пожаревац.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 -„Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 
510„Управљање отпадом”-ЈКП „Комуналне 
службе”, Позиција 67, Економска класификација: 
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средства утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима 
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и градским манифестацијама”, Функција 
510„Управљање отпадом”-ЈКП „Комуналне 
службе”, Позиција 67, Економска класификација 
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима, на рачун ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац, а уз обавезу доставе правдајуће 
документације Одсеку за трезор, подобне за пренос 
средства.

IV
 Задужују се: ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац и стручне службе ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревац”, да Градском већу града 
Пожаревца достави оверен предмер и предрачуном 
радова на постављању спомен плоче са списком 
имена депортованих и страдалих јевреја у Другом 
светском рату, који су живели у Пожаревцу, 
и уређења и заштите постојећих јеврејских 
споменикана Старом гробљу у Пожаревцу.

V
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије да у складу са овим решењем сачини 
Анекс уговора о субвенцији у 2010. години, за 
корисника субвенције- ЈКП „Комуналне службе”:

VI
За реализацију овог решења задужује 

се Одељење за привреду и финансије и ЈКП 
„Комуналне службе” Пожаревац.

VII
Ово решење објавити у „Служеном гласнику 

града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.02.2010. год. Број:01-06-7/2010-20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац - ЈП 

„Дирекција за изградњу града Пожаревца”
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 11.02.2010. године разматрало је 
захтев Центра за културу Пожаревац за одобрење 
додатних новчаних средстава ради прикупљања 
потребне документације неопходне за легализацију 
објекта, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. УСВАЈА СЕ захтев Центра за културу 
Пожаревац за одобрење додатних новчаних 
средстава ради прикупљања потребне 
документације неопходне за легализацију 
објекта, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности и одобравају средства 
у износу од 140.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 
из средства планираних Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 16, Економска 
класификација 499- „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 „Градска управа”, Глава 3.5. 
„Култура”, Функција 820 „Услуге културе”, 
Позиција 146, Економска класификација 
424 - „Специјализоване услуге” (у оквиру 
Финансијског плана Центра за културу 
Пожаревац, на Ек.клас. 424630 - Геодетске 
услуге).

3. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
са Раздела 3 „Градска управа”, Глава 3.5. 
„Култура”, Функција 820 „Услуге културе”, 
Позиција 146, Економска класификација 
424 - „Специјализоване услуге” (у оквиру 
Финансијског плана Центра за културу 
Пожаревац, на Ек.клас. 424630 - Геодетске 
услуге), уз обавезу доставе правдајуће 
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документације подобне за пренос средства 
Служби за послове трезора , а након 
доношења Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину.

4. ЗАДУЖУЈУ СЕ: Директни корисник Градска 
управа и Центра за културу Пожаревца да на 
основу овог решења изврше измене својих 
Финансијских планова за 2010. годину.

5. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду и 
финансије за реализацију овог решења.

6. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца”

У Пожаревцу, 11.02.2010.год. Број:01-06-11/2010-29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за трезор
- Шегу Службе финансијске оперативе
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Директор Центра за културу Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 11.02.2010. године разматрало 
је захтев Коњичке секције „Кнез Михајло” из 
Касидола за одобрење новчаних средстава ради 
покрића трошкова одржавања коњичких трка у 
Касидолу за тркачки дан Свети Тодор-Тодорова 
субота, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. УСВАЈА СЕ захтев Коњичке секције 
„Кнез Михајло” из Касидола за одобрење 

новчаних средстава ради покрића трошкова 
одржавања коњичких трка у Касидолу за 
тркачки дан Свети Тодор-Тодорова субота, 
са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у износу 
од 60.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 
из средства планираних Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 16, Економска 
класификација 499- „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160 
„Опште услуге које нису класификоване 
на другом месту”, Позиција 38, Економска 
класификација 481 - „Учешће града у 
програмима НВО и Удружења”.

3. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
са Раздела 1 „Градоначелник и Градско 
веће “, Глава 1.2. „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 160 „Опште услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 - „Учешће 
града у програмима НВО и Удружења”, на 
жиро рачун Коњичког клуба Пожаревац бр. 
160-18037-91., а након доношења Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину.

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду и 
финансије за реализацију овог решења.

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца”

У Пожаревцу, 11.02.2010. год. Бр:01-06-11/2010-30

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за трезор
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Степановић Саши-Степи, председнику 

Коњичке секције-Касидол
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 11.02.2010. године разматрало је 
захтев начелника Градске управа града Пожаревца 
за обезбеђење додатних средстава, на име услуге 
одржавања хигијене управне зграде Начелства 
и осталих издвојених пословних просторија 
Градске управе, па је на члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009) , члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. УСВАЈА СЕ захтев начелника Градске 
управа града Пожаревца за обезбеђење 
додатних средстава , на име услуге одржавања 
хигијене управне зграде Начелства и осталих 
издвојених пословних просторија Градске 
управе и одобравају средства у износу од 
2.000.000,00 динара.

2. Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 
из средства планираних Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 16, Економска 
класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 „Градска управа “, Глава 3.1. 
„градска управа града Пожаревца”, Функција 
130 „Опште услуге”, Позиција 85, економска 
класификација 423911 - „Остале опште 
услуге”,

3. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
са Раздела 3 „Градска управа “, Глава 
3.1. „Градска управа града Пожаревца”, 
Функција 130 „Опште услуге”, Позиција 85, 
економска класификација 423911 - „Остале 
опште услуге”, а након доношења Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину.

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду и 
финансије за реализацију овог решења.

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца”

У Пожаревцу, 11.02.2010. год. Бр:01-06-11/2010-34

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Начелнику Градске управе града 

Пожаревца
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за послове трезор
- Шефу Службе за послове финансијске 

оперативе
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 11.02.2010. године разматрало је 
захтев Балетског студиа „Амадеус” из Пожаревца 
за одобрење новчаних средстава ради покрића 
трошкова превоза за Македонију, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
4. став 2. и члана 16. Оддуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуђе буџетске резерве

1. Прихвата се позив за учешће на Струмичком 
карневалу у Македонији, који се одржава у 
периоду од 13. до 17. 02.2010. године, а на коме 
ће Град Пожаревац представљати Балетски 
студио „Амадеус” из Пожаревца.

2. Град Пожаревац ће сносити трошкове превоза 
учесника-представника Града Пожаревца на 
Струмичком карневалу у Македонији, док 
ће организатор карневала сносити трошкове 
смештаја и исхране.

3. На име трошкова превоза на релацији 
Пожаревац - Струмица, Република   
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Македонија и обртно, ради учешће 
Балетског студиа „Амадеус” из Пожаревца 
на Струмичком карневалу у Македонији, 
у периоду од 13. до 17. 02.2010. године, 
одобравају се додатна средства у износу од 
95.000,00 динара.

4. Средства из тачке 3. овог Решења обезбедити 
из средства планираних Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 16, Економска 
класификација 499- „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, 
Функција 110 „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 10, Економска 
класификација 423911 - „Остале опште 
услуге”.

5. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и 
спољни послови”, Позиција 10, Економска 
класификација 423911 -- „Остале опште 
услуге”, (сходно рачуну „Веолија транспорт 
- Литас “ ад Пожаревац који ће накнадно 
бити достављен Одељењу за привреду и 
финансије), а након доношења Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину.

6. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду и 
финансије за реализацију овог решења.

7. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца”

У Пожаревцу, 11.02.2010. год. Бр:01-06-11/2010-28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за трезор
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове

- Маји Скендеровић-Бонић, директору БС 
“Амадеус” Пожаревац.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

46

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.02.2010. године разматрало 
је захтев Спортског савеза града Пожаревца за 
одобрење додатних новчаних средстава, ради 
плаћања новчане казне и трошкова пореско-
прекршајног поступка по Решењу Министарства 
финансија РС, Пореске управе - Регионални центар 
Београд, број 2180-1749/2008 20 од 11.12.2009. године, 
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
па је на основу чл 5. став 5. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр 54/09), члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009), донело

РЕШЕЊЕ

1. У Одлуци о буџету града Пожаревца за 
2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр 10/09) у оквиру Раздела 
3 „Градска управа “, Глава 3.6. „Физичка 
култура”, Функција 810 „Услуге рекреације 
и спорта”, УВОДИ СЕ нова позиција 173/1, 
економска класификација 483 - „ Новчане 
казне и пенали по решењу судова”.

2. Средства у износу од 31.500,00 динара , на име 
плаћања новчане казне и трошкова пореско-
прекршајног поступка, за Спортски савез 
као правно лице, по Решењу Министарства 
финансија РС, Пореске управе - Регионални 
центар Београд, број 2180- 1749/2008 20 од 
11. 12. 2009. године, обезбедити из средства 
планираних Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 - „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови 
и спољни послови”, Позиција 16, Економска 
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класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 „Градска управа “, Глава 3.6. 
„Физичка култура”, Функција 810 „Услуте 
рекреације и спорта”, позиција 173/1, 
економска класификација 483 - „ Новчане 
казне и пенали по решењу судова”,

3. Средства из тачке 2. овог Решења исплатити 
са Раздела 3 „Градска управа “, Глава 3.6. 
„Физичка култура”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, позиција 173/1, 
економска класификација 483 - „ Новчане 
казне и пенали по решењу судова”, на рачун 
Спортског савеза рада Пожаревца, а након 
доношења Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину.

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ директни корисник: 
Градска управа и Спортски савезе града 
Пожаревца да у складу са овим решењем 
изврше измене својих Финансијских планова 
за 2010. годину.

5. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду и 
финансије за реализацију овог решења.

Образложење

Спортски савез града Пожаревца упутио 
је локалној самоуправи захтев број: 01-404/200 
од 06.01.2010. године, за одобрење додатних 
новчаних средстава у укупном износу од 34.000,00 
динара, ради плаћања новчане казне и трошкова 
порескопрекршајног поступка по Решењу 
Министарства финансија РС, Пореске управе - 
Регионални центар Београд, број 2180-1749/2008 20 
од 11.12.2009. године. У захтеву је наведено да је због 
пожара који је избио у згради Воје Дулића бр.35, 
Спортски савез са закашњењем предао пореску 
пријаву за 2007. годину, што је иницирало порески 
прекршај, те је Пореска управа донела поменуто 
Решење без права жалбе којим се кажњавају:

- Спортски савез - као правно лице, и изриче 
се новчана казна у износу од 30.000,00 динара и 
одређују трошкови порескопрекршајног поступка 
у износу од 1.500,00 динара

- Радојко Луковић - као одговорно лице, 
и изриче се новчана казна у износу од 2.000,00 
динара и одређују трошкови порескопрекршајног 
поступка у износу од 500,00 динара.

У поступку решавања предметног захтева, 
Изјашњење је поднело Одељење за друштвене 
делатности, под бројем: 06-службено /10 од 
15.01.2010. године, те је у истом навело да Одлуком 

о буџету града Пожаревца за 2010. годину, односно 
Финансијским планом Спортског савеза града 
Пожаревца за 2010. годину, нису предвиђена 
средства за ове намене.

Обзиром да настали трошак и његов 
износ није било могуће предвидети, Одељење 
за друштвене делатности је изнело мишљења да 
је предметни захтев оправдан, те је предложило 
Градском већу да одобри средства за ове намене, 
али у износу од 31.500,00 динара, односно за 
покриће новчане казне у износу од 30.000,00 динара 
и трошкове порескопрекршајног поступка у износу 
од 1.500,00 динара који се односе на Спортски савез 
као правно лице.

Надаље, Одељење за друштвене делатности 
је навело да се средства за ове намене могу 
определити са Раздела 1 - Градоначелник и Градско 
веће, Глава 1.1.- Градоначелник и Градско веће, 
Функција 110 - Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови, Позиција 16, Економска класификација 
499 - Текућа буџетска резерва.

Међутим, обзиром да Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину у оквиру Раздела 3 
- Градска управа, Глава 3.6. - Физичка култура, није 
предвиђена одговарајућа Позиција и Економска 
класификација 483 -- Новчане казне и пенали по 
решењу судова, Одељење за друштвене делатности 
је истакло да је потребно да се приликом ребаланса 
буџета иста уведе, како би се одобрена средства 
из Текуће буџетске резерве распоредила на ову 
позицију и створиле могућности за повлачење 
средстава за ове намене.

На основу напред наведеног донето је 
решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 04.02.2010. год. Број:01-06-7/2010-23

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шеф Одсека за трезор,
- Шеф Одсека за буџет
- Шеф групе за послове финансијске 

оперативе
- Слободану Јовићу, председнику Спортског 

савеза града Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 81

47

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.02.2010. године, разматрало је захтев 
Туристичке организације Пожаревац за одобрење 
додатних , средства на име зараде два радника чији 
је пријем одобрен на одређено време, и трошкова 
превоза једног радника, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије, те је на основу члана 
46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца -пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009),члана 3. и 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину(„Службени гласник 
града Пожаревца”, број 10/2009), донело следеће

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке 

организације Пожаревац за одобрење додатних 
средства на име зараде два радника чији је пријем 
одобрен на одређено време, и трошкова превоза 
једног радника, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије, и одобравају средства у 
укупно износу од 1.022.230,00 динара и то:

- средства у бруто износу од 985.030,00 
динара за исплату зарада за два радника са 
средом стручном спремом - на пословима 
продаја сувенира, старање о трговачкој 
документацији и пословима набавке 
сувенира , на одређено време запериод од 
01.01. до 31.12.2010. године. 

- средства у износу од 37.200,00 динара, 
на име превоза једног запосленог у 2010. 
години, на релацији Љубичево-Пожаревац 
и обртно.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 -„Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 

„Градска управа”, Глава 3.5. „Култура”, Функција 
820 „Услуге културе”, а на следеће начин:

- на Позицију 137, Економска класификација: 
411- „Плате и додаци запослених”-средства 
у износу од 835.479,00 динара;

- на Позицију 138, Економска класификација: 
412- „Социјални доприноси на терет 
послодавца”-средства у износу од 149.550,00 
динара;

- на Позицију 139, Економска класификација: 
413- „ Накнаде у натури” (у Финансијском 
плану ТОП-а за 2010. годину, на економску 
класификацију 4131-,, Накнаде у натури -
маркице)-средства у износу од 37.200,00 
динара;

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средства утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009), 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.5. „Култура”, 
Функција 820 „Услуге културе”, и то:

- са Позиције 137, Економска класификација: 
411- „Плате и додаци запослених”-средства 
у износу од 835.479,00 динара;

- са Позиције 138, Економска класификација: 
412- „Социјални доприноси на терет 
послодавца”-средства у износу од 149.550,00 
динара;

- са Позиције 139, Економска класификација: 
413- „ Накнаде у натури” (у финансијском 
плану ТОП-а за 2010. годину, са економске 
класификације 4131-,, Накнаде у натури -
маркице)-средства у износу од 37.200,00 
динара; 

 на рачун Туристичке организације 
Пожаревац, а уз обавезу доставе правдајуће 
документације Одсеку за трезор, подобне за пренос 
средства.

IV
Задужује се директни корисник: Градска 

управа и Туристичка организација Пожаревац да 
у складу са овим решењем изврше измене својих 
финансијских планова за 2010. годину.

VI
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и Туристичка 
организација Пожаревац.
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VII
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.02.2010. год. Број:01-06-7/2010-21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Директору Туристичке организације 

Пожаревац
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.02.2010. године, разматрало је захтев 
ЈП “Љубичево” Пожаревац за одобрење буџетских 
средстава за набавку бензина у 2010. години, са 
изјашњењем Одељења за привреду и финансије, те 
је на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007), 
члана 86. Статута града Пожаревца -пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009),члана 3. 
и 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца”, 
број 10/2009), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

ЈП „Љубичево” Пожаревац за одобрење буцетских 
средстава за набавку бензина у 2010. години, са 
изјашњењем Одељења за привреду и финансије.
 На име набавке горива у 2010. години, 
за потребе коришћења возила марке „Југо”, 
регистарске ознаке ПО 489-19, власништво 
Града Пожаревца, које је дато на коришћење ЈП 
„Љубичево”, одобравају се Градској управи града 

Пожаревца додатна средства у износу од 100.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Градска управа “, Глава 3.1. „Градска управа 
града Пожаревца”, Функција 130 „Опште услуге 
“, Позиција 88, Економска класификација: 426411-
Бензин.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), са Раздела: 
3 „Градска управа”, Глава 3.1. „Градска управа 
града Пожаревца”, Функција 130 „Опште услуге 
“, Позиција 88, Економска класификација: 426411-
Бензин, уз обавезу ЈГТ „Љубичево” да Служби 
финансијске оперативе Градске управе града 
Пожаревца подноси одговарајућу документацију 
ради правдања утрошка преузетих бонова за 
набавку горива.

IV
За реализацију овог решења задужује 

се Одељење за привреду и финансије и ЈП 
„Љубичево”

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.02.2010. год. Број:01-06-7/2010-19

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за трезор
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
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- Шефу Службе за послове возног парка
- Директору ЈП „Љубичево” Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
-пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009) члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
тачке 2. Решења Скупштине града Пожаревца број: 
01-06-144/20г од 17.12.2009. године, Градско веће 
града Пожаревца на седници одржаној 04.02.2010. 
године, донелоје следеће

РЕШЕЊЕ

I
На име рада председника Комисије за израду 

и праћење реализације Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, утврђује се накнада у износу од 5.200,00 
динара.

На име рада чланова Комисије за израду 
и праћење реализације Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, утврђује се накнада у износу од 4.000,00 
динара.

II
На име утврђене накнаде за рад председника 

и чланова Комисије за израду и праћење реализације 
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине, одобравају се средства 
у бруто износу од 600.000 динара, на годишњем 
нивоу (бруто износу од 50.000 динара, на месечном 
нивоу).

III
Средства из тачке 2. овог Решења 

обезбедити из средства предвиђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 

буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1. „Скупштина града Пожаревца”, Функција 
110„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фисклани и спољни пословни.”, Позиција 56, 
Економска класификација: 423 -услуге по уговору 
(у Финансијском плану Скупштине града за 2010. 
годину, на економску класификација 423591-
накнаде члановима управних, надзорних одбора и 
комисија).

IV
Средства опредељена у тачки 2. овог 

Решења исплатити из средства утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1. „Скупштина града Пожаревца”, Функција 
110„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фисклани и спољни пословни.”, Позиција 56, 
Економска класификација: 423 -Услуге по уговору 
(у Финансијском плану Скупштине града за 
2010. годину, са економске класификације 423591-
накнаде члановима управних, надзорних одбора 
и комисија), у обавезу подношења одговарајуће 
документације за исплату накнаде (записника са 
одржаног састанка и списка присутности), Служби 
финансијске оперативе Градске управе града 
Пожаревца.

V
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије за реализацију овог решења.

У Пожаревцу, 04.02.2010.год.  Број:01-06-7/2010-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Службе за послове трезора
- Шефу Одсека за буцет
- Шефу Службе финансијске оперативе
- председнику Комисије и свим члановима 

Комисије за израду и праћење реализације 
Програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине

- Миодрагу Васићу, Градска управа града 
Пожаревца

- Оливери Роксандић, Градска управа града 
Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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50

На основу члана 106ж Статута града 
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници од 29.1.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

Градске општине Костолац

I
 Потврђују се мандати одборника 
Скупштине Градске општине Костолац, изабраних 
на изборима одржаним 06.12.2009. године и то:

1. Андрун Емилу из Костолца, ул Вељка 
Дугошевића бр. 14;

2. Грујић Виолети из Костолца, ул. Ужичка 
бр. 37;

3. Крстаноски Вецку из Костолца, ул. 
Стевана Немање бр. 8/14;

4. Попов Александру из Костолца, ул. 8. 
марта бр. 14;

5. Марковић Ненаду из Костолца, ул. 
Стевана Немање бр. 8/17;

6. Николајевић Небојши из Петке;
7. Ивановић Драгољубу из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 32;
8. Милошевић Зорану из Костолца, ул. 

Николе Граонића бр. 12;
9. Микшић Зорану из Кленовника;
10. Атанацковић Драгану из Костолца, ул. 

Карађорђева бр. 28;
11. Анђелић Богићу из Костолца, ул. Трг 

Братства јединства бр. 8/24;
12. Лазић Саши из Костолца, ул. Јадранска 

бр. 1/38;
13. Павлин-Роквић Славици из Костолца, 

ул. Николе Тесле бр. 20;
14. Николајевић Мирољубу из Кленовника;
15. Млакар Ивану из Костолца, ул.Ђуре 

Јакшића бр. 27;
16. Бранковић Владици из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 52;
17. Вила Владимиру из Костолца, ул. 

Поречка бр. 54;
18. Божић Рајку из Петке;
19. Грубетић Драгану из Костолца, ул. 

Кнеза Милоша бр. 3;
20. Јелчић Марку из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 11; и

21. Мартић Јелени из Костолца, ул. 
Карађорђева бр. 37. 

II
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 1/1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ,
Јелена Мартић, с.р.

51
 
 На основу члана 106ж. тачке 8. и на основу 
члана 106з. става 3. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09) Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника Скупштине Градске 

општине Костолац

I
 Емил Андрун, лекар специјалиста, 
одборник из Костолца, ул. Вељка Дугошевића бр. 
14, изабран је за председника Скупштине Градске 
општине Костолац. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 1/3

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
Јелена Мартић, с.р.

52

На основу члана 106ж. тачке 8. и на основу 
члана 106з. става 3. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
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Пожаревца“, бр. 9/09) Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору заменика председника Скупштине 

Градске општине Костолац

I
 Ненад Марковић, дипл. електроинжењер, 
одборник из Костолца, ул. Стевана Немање бр. 8/17, 
изабран је за заменика председника Скупштине 
Градске општине Костолац. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 1/4

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р. 

53

На основу члана 106ж. тачке 10. и на основу 
члана 106и. става 1. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу секретара Скупштине Градске 

општине Костолац

I
 Слађана Петрушић, дипл. правник из 
Костолца, ул. Николе Тесле бр. 20/35, поставља се за 
секретара Скупштине Градске општине Костолац. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010.године Број: 1/5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р. 

54

На основу члана 106ж. става 1. тачке 11. 
Статута града Пожаревца (пречишћен текст) 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина Градске општине Костолац, на седници 
од 29.1.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Комисије за именовања 
и разрешења Скупштине Градске општине 

Костолац

I
 У Комисију за именовања и разрешења 
Скупштине Градске општине Костолац именују 
се: 

- за председника Божић Рајко, одборник из 
Петке, а за заменика Петров Томислав из 
Кленовника. 

- за чланове:
1. Атанацковић Драган, одборник из 

Костолца, ул. Карађорђева бр. 28;
2. Ивановић Драгољуб, одборник из 

Костолца, ул. Партизанска бр. 32; и
3. Пућо Александра, одборник из 

Костолца, ул. Вељка Дугошевића бр. 6.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 1/6

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

55

На основу члана 106ж. тачке 8. и на основу 
члана 106к. става 2. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09) Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника Градске општине 

Костолац

I
 Вила Владимир, дипломирани инжењер 
електротехнике из Костолца, ул. Поречка бр.54, 
одборник, изабран је за председника Градске 
општине Костолац. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р. 

56

На основу члана 106ж става 1. тачке 1. и члана 
106к. става 7. Статута града Пожаревца (пречишћен 
текст) („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина Градске општине Костолац, на 
седници од 29.1.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику Владимиру 

Вили

I
 Владимиру Вили, одборнику Скупштине 
Градске општине Костолац из Костолца, ул. 
Поречка бр. 54, престао је мандат одборника 
закључно са 29.1.2010. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/1-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

57

На основу члана 106ж. тачке 8. и на основу 
члана 106к. става 5. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору заменика председника Градске 

општине Костолац

I
 Александар Попов, дипл. инжењер 
грађевине, одборник из Костолаца, ул. 8. марта бр. 
14, изабран је за заменика председника Градске 
општине Костолац. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/2-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

58

На основу члана 106ж става 1. тачке 1. и члана 
106к. става 7. Статута града Пожаревца (пречишћен 
текст) („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина Градске општине Костолац, на 
седници од 29.1.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику Александру 

Попову

I
 Александру Попову, одборнику Скупштине 
Градске општине Костолац из Костолца, ул. 8. 
марта бр. 14, престао је мандат одборника закључно 
са 29.1.2010. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 
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У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/2-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

59

На основу члана 106ж Статута града 
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници од 29.1.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

Градске општине Костолац

I
 Потврђују се додељени мандати одборника 
Скупштине Градске општине Костолац и то:

1. Гаврилов Мити из Острова; и 
2. Марин Војину из Костолца, ул. Николе 

Тесле бр. 22 Е 3. 

II
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/4

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

60

На основу члана 106ж. става 1. тачке 9. и 
на основу члана 106љ. Статута града Пожаревца 
(пречишћен текст) („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору Већа Градске општине Костолац

I
У Веће Градске општине Костолац изабра-

ни су: 
1. Деспотовић Душан из Костолца; 
2. Јелчић Марко из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 11; 
3. Марјановић Мирко из Села Костолца;
4. Живковић Бора из Петке; и
5. Живковић Синиша из Костолца.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.01.2010. године Број: 2/5

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.

61

На основу члана 106ж става 1. тачке 1. и 
члана 106љ. става 8. Статута града Пожаревца 
- пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске општине 
Костолац, на седници од 29.1.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику Јелчић Марку

I
 Јелчић Марку, одборнику Скупштине 
Градске општине Костолац из Костолца, ул. 
Партизанска бр. 11, престао је мандат одборника 
закључно са 29.1.2010. године. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Костолцу, 29.1.2010. године Број: 2/5-1

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р. 
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62

На основу члана 106ж Статута града 
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина Градске 
општине Костолац, на седници од 29.1.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

Градске општине Костолац

I
 Потврђује се додељени мандат одборнику 
Скупштине Градске општине Костолац и то:

1. Џемаили Орхану из Костолца, ул. 
Карађорђева бр. 1. 

II
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Костолцу, 29.01.2010. године Број: 2/6

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Емил Андрун, лекар специјалиста, с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 89

1
19

28
36
37
38
38
43
45

50
51
52

53
53

53
53
54
54

54

55

55
55
56
58
59
60
60
61
62
64
65
66
66
67
68
69
71
72
73
74

САДРЖАЈ

Град Пожаревац

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину..................................
2. Одлука о Градској управи града Пожаревца (Пречишћен текст) ................................................................ 
3. Одлука о правима у социјалној заштити и социјалној сигурности грађана града Пожаревца (Пречишћен 

текст) ................................................................................................................................................................. 
4. Одлука о утврђивању прихода који припадају граду и Градској општини Костолац у 2010. години ......
5. Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2010. години .........................................
6. Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом града Пожаревца ...............................................
7. Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца .............................................................................
8. Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције .............................
9. Одлука о јавним паркиралиштима .................................................................................................................
10. Oдлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације „Северни блок 

Индустријске зоне” у Пожаревцу на животну средину ................................................................................
11. Одлука о изради плана детаљне регулације „Тулба-Табана” у Пожаревцу ................................................
12. Решење о давању претходне сагласности на предлог Статута Градске општине Костолац .....................
13. Решење о давању претходне сагласности на предлог Пословника Скупштине Градске општине 

Костолац ............................................................................................................................................................
14. Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о Управи Градске општине Костолац .....
15. Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о накнадама одборника Скупштине Градске 

општине Костолац, чланова скупштинских радних тела, чланова Већа Градске општине Костолац и 
чланова радних тела Већа Градске општине Костолац ................................................................................

16. Решење о престанку мандата одборнику Живковић Бори ...........................................................................
17. Решење о престанку мандата одборнику Марјановић Мирку .....................................................................
18. Решење о именовању директора Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац” ........................
19. Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора Регионалног центра за 

таленте у Пожаревцу .......................................................................................................................................
20. Решење о разрешењу и именовању заменика председника Управног одбора установе 

Центар за културу у Пожаревцу .....................................................................................................................
21. Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора установе Спортски центар 

„Пожаревац” у Пожаревцу ..............................................................................................................................
22. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис” из Пожаревца .....................
23. Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Пожаревац ........................................
24. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-42 од 24.12.2009. године ...
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-43 од 24.12.2009. године ...
26. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-41 од 24.12.2009. године ...
27. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-40 од 24.12.2009. године ...
28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-49 од 24.12.2009. године ...
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-5 од 24.12.2009. године .....
30. Решење о употреби средстава текуће буцетске резерве бр. 01-06-146/2009-34 од 24.12.2009. године ...
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-51 од 24.12.2009. године ...
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-146/2009-38 од 24.12.2009. године ...
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-148/2009-3 од 28.12.2009. године .....
34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-148/2009-2 од 28.12.2009. године .....
35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-148/2009-7 од 28.12.2009. године .....
36. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-149/2009-4 од 30.12.2009. године .....
37. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-150/2009-2 од 31.12.2009. године .....
38. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-150/2009-10 од 31.12.2009. године ...
39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-150/2009-9 од 31.12.2009. године .....
40. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01-06-7/2010-25 од 04.02.2010. године .......



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 90 - Број 1

41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-7/2010-20 од 04.02.2010. године .......
42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-11/2010-29 од 11.02.2010. године ......
43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-11/2010-30 од 11.02.2010. године ......
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-11/2010-34 од 11.02.2010. године ......
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-11/2010-28 од 11.02.2010. године ......
46. Решење бр. 01-06-7/2010-23 од 04.02.2010. године .......................................................................................
47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-7/2010-21 од 04.02.2010. године .......
48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-7/2010-19 од 04.02.2010. године .......
49. Решење бр. 01-06-7/2010-16 од 04.02.2010. године ......................................................................................

Градска општина Костолац

50. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Костолац ..............................
51. Решење о избору председника Скупштине Градске општине Костолац ....................................................
52. Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Костолац ...................................
53. Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Костолац ...............................................
54. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за именовања и 

разрешења Скупштине Градске општине Костолац .....................................................................................
55. Решење о избору председника Градске општине Костолац .........................................................................
56. Решење о престанку мандата одборнику Владимиру Вили .........................................................................
57. Решење о избору заменика председника Градске општине Костолац ........................................................
58. Решење о престанку мандата одборнику Александру Попову ....................................................................
59. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Костолац ..............................
60. Решење о избору Већа Градске општине Костолац ......................................................................................
61. Решење о престанку мандата одборнику Јелчић Марку ..............................................................................
62. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Костолац ..............................

75
76
77
78
78
79
81
82
83

84
84
84
85

85
85
86
86
86
87
87
87
88



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.02.2010. Број 1 - Страна 91



19.02.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 92 - Број 1

Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав 
Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу и скупштинске 

послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 1 - 190 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац


