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На основу члана 51. став 2. тачка 1) Закона 
о задужбинама и фондацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 88/10 и 99/11 ), члана 32. став 1. тачка 
6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 
6) Статута града Пожаревца ( „Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
дана 19.3.2014. године донела је

О Д Л У К У 
о престанку рада Фондације „Пожаревачки мир 

1718“ 

Члан 1.
 Даном брисања Фондације „Пожаревачки 
мир 1718“ ( у даљем тексту: Фондација) из регистра 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије, престаје да важи Одлука о оснивању 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр.3/09-пречишћен 
текст и 4/13) и Фондација престаје са радом.

Члан 2.
 О свим правима и обавезама, као и имовини, 
односно покретним и непокретним стварима и 
средствима унетим у Фондацију стараће се Народни 
музеј у Пожаревцу, у прелазном периоду поступка 
брисања, а и након брисања Фондације из регистра 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије.
 Целокупна архива Фондације предаје се 
Народном музеју у Пожаревцу.
 

Члан 3.
 Писани захтев Скупштине града Пожаревца, 
за брисања Фондације из регистра поднети 
Министарству културе и информисања Републике 
Србије након ступања на снагу ове одлуке.
  

Члан 4.
 Народни музеј Пожаревац је у обавези да 
у року од 30 дана, од дана доношења решења о 

брисању Фондације, усагласи Статут установе са 
овом одлуком.
 

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

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана. 92. и 93. Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, бр.72/09,81/09-
исправка, 64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 28, 29, 30. 
и 32. Закона о легализацији објеката (“Сл. гл. РС”, 
бр. 95/13), члана 6. тачка 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („ Сл. гл. РС “ бр. 62/06, 47/11, 
93/12) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца (“Сл. гл. града Пожаревца” бр. 4/13 - 
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревцa, на 
седници одржаној дана 19.3.2014. године донела је

О Д Л У К У
о утврђивању накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта на територији града 
Пожаревца

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања 

и прописују критеријуми и мерила за обрачун и 
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, на територији града Пожаревца. Овом 
одлуком прописују се и критеријуми за умањење 
наканде за уређивање грађевинског земљишта за 
грађевинске објекте и станове у стамбеним зградама 
који су у поступку легализације.
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Члан 2.
 Инвеститор градње грађевинског објекта и 
власник нелегално изграђеног објекта у обавези су 
да са Јавним Предузећем „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца”, закључе Уговор о уређивању 
међусобних односа у погледу плаћања накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта.

Уговор се закључује у поступку пре издавања 
грађевинске дозволе и издавања грађевинске и 
употребне дозволе (легализација) и подноси се 
уз захтев Одељењу за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе града Пожаревца.

Члан 3.
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа се по 1 m2 нето изграђене корисне 
површине објекта одговарајуће намене, односно 
простора који се гради,
 Накнаду за уређивање плаћа инвеститор 
грађевинских радова на објекту који се 
реконструише, дограђује или мења намена простора 
у постојећем грађевинском објекту. Накнада се 
плаћа за повећану нето корисну површину тј. део 
површине у изграђеном објекту на којој се мења 
намена.

Инвеститор који руши а на месту срушеног 
гради нови објекат, биће ослобођен плаћања 
одговарајућег дела накнаде, сагласно намени и 
површини срушеног објекта, под условом да је исти 
био прикључен на постојеће објекте комуналне 
инфрастуктуре.
 Уколико грађевински објекат из става 2. и 
става 3. не поседује грађевинску дозволу која је 
у складу са постојећим стањем, накнада ће бити 
обрачуната на основу утврђене укупне нето корисне 
површине објекта.

Члан 4.
 Обавезе из члана 3. ове Одлуке ослобађају 
се сви корисници буџета града Пожаревца 
евидентирани у јединственом републичком списку 
директних и индиректних корисника буџета за град 
Пожаревац, као и установе основног и средњег 
образовања на територији града Пожаревца.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА НАКНАДЕ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ

Члан 5.
Висина накнаде за уређивање обрачунава 

се на основу стварних трошкова уређивања тј. 
на основу трошкова припремања и опремања 
грађевинског земљишта у складу са усвојеним 

Годишњим програмом уређивања грађевинског 
земљишта на територији гада Пожаревца.

- Припремање грађевинског земљишта 
обухвата трошкове: истражних радова, израде 
геодетских и других подлога, израде планске и 
пројектне документације, решавања имовинско-
правних послова, расељавања, рушења објеката 
који су предвиђени планом, санирања терена, израде 
програма уређивања грађевинског земљишта и 
друге радове.

- Опремање градског земљишта 
обухвата трошкове: изградње објеката мреже 
водоснабдевања, канализације, саобраћајница са 
пратећом опремом, паркинг простора, изградњу и 
опремање јавних зелених површина, депонија за 
одлагање и рециклажу смећа, гробља, примарних 
објеката комуналне инфраструктуре, ел.енергетске 
водове и трафо станице и друге објекте који служе 
за побољшавање услова савременог коришћења 
грађевинског земљишта.
 На локацијама на којима се градe 
грађевински објекти а које су делимично или 
потпуно уређене у предходном периоду тј. пре 
почетка изградње грађевинског објекта, инвеститор 
градње плаћа накнаду за уређивање према утврђеној 
методологији.

Члан 6.
Критеријуми за утврђивање висине накнаде 

за уређивање су:
 1. степен комуналне опремљености ;
 2. годишњих програма за уређивање 

грађевинског земљишта;
 3. урбанистичке зоне;
 4. положаја локације;
 5. намене објекта;
 6. времена закључења уговора којим се 

уређују међусобни односи у погледу 
уређивања грађевинског земљишта.

 
Из наведених критеријума, изведени су 

елементи помоћу којих се обрачунава висина 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта:

- Просечна тржишна цена грађевинског 
објекта одговарајуће намене на територији града 
Пожаревца (PТG) изражава се у дин/m2 - утврђује 
се на основу сазнања о актуелној тржишној цени 
одговарајућег простора (стамбени, пословни, 
производни и сл.) и

- Коефицијент погодности локације (Кp) 
утврђен према зони у којој се објекат налази (у граду 
Пожаревцу - шест зона и насељу Костолац - четири 
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зоне). Висина коефицијента погодности утврђује се 
на основу критеријума за утврђивање висине накнаде 
(бонитета локације) тј. природних карактеристика 
терена, положају у односу на центар и друге делове 
града, степена изграђености или приступачности 
јавним градским садржајима, саобраћајном 
повезаношћу места градње са централним деловима 
насеља и околином, близином неопходних пратећих 
садржаја које окружење поседује, удаљеност од 
непожељних садржаја у односу на објекат (одн. 
на намену коју има), коефицијентом изграђености 
и степеном заузетости локације на којој се објекат 
налази, нивоом опремљености инфраструктуром 
као и укупним нивоом уређености простора.  
 Објекти који се граде дуж улица које 
представљају границу између две зоне, обрачунавају 
се према елементима за обрачун накнаде у вишој 
зони.

Мерила и начин обрачуна накнаде за 
уређивање:

 Износ накнаде за уређивање обрачунава се 
на основу следеће формуле:

Inu = PТG x Kp х 0,01
у којој је:
Inu - износ накнаде за уређивање ( din/m2)
PТG - просечна тржишна цена простора 
одговарајуће намене (din/m2) - по типологији датој 
у табели бр. 1
Kp - коефицијент погодности према зонама из 
табеле бр. 2.
 Укупан износ накнаде за уређивање 
представља производ јединичног износа накнаде 
за уређивање и нето изграђене корисне површине 
простора одговарајуће намене.  Уколико се 
грађевински објекат састоји из простора различитих 
намена, укупан износ накнаде за уређивање 
представља збир свих обрачунатих накнада за 
уређивање, утврђених према намени простора који 
се граде у објекту.
 На предлог Управног одбора ЈП Дирекције 
за изградњу града Пожаревца, врши се периодично 
усклађивање висине PТG према актуелним 
тржишним ценама на територији града Пожаревца

Типологија објеката
Табела бр.1
Ред.бр Делатност PТG 

(дин/m2 )

I. Стамбени објекти

1 Индивидуални стамбени 
објекти 36 000

1.1 Подрумске просторије у 
стамбеном објекту 10 000

1.2

Помоћне просторије-гараже,к
отларнице,вешернице, летње 
кухиње, надстрешнице и сл. у 
индивидуалном објекту

15 000

2 Објекти колективног становања 56 000

2.1 Подрумске просторије у 
колективном објекту 20 000

2.2
Помоћне просторије (гараже,к
отларнице,вешернице и сл.) у 
колективном објекту

25 000

3 Слободно стојећи помоћни 
објекти у функцији становања 20 000

II. Пословни објекти

1.

Пословни или финансијски 
центри, представништва, 
објекти игара на срећу и већи 
трговински- мега центри и 
други пословни објекти преко 
500m2

80 000

2.
Занатско трговински, услужни, 
објекти угоститељства и други 
пословни простори до 500m2

60 000

3.

Административно пословни, 
здравствени, објекти културе, 
образовања и спорта, верски и 
сл.објекти

40 000

4. Магацински простори у функц. 
пословне делатности 25 000

5.
Привремени објекти на 
грађевинском земљишту у 
јавној својини, киосци и сл.

25 000

III. Производни објекти

1
Објекти у функцији непосредне 
производње и прераде и 
производни погони

42 000

2
Административно пословни и 
трговински -дисконтни објекти 
у саставу производних погона

50 000

3
Магацински простори у 
функцији производње и 
прераде

15 000

IV. Пољопривредни објекти већи 
од 200m2

1
* Товилишта и стаје, објекти 
за производњу, прехрамбених 
производа и сточне хране

15 000
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* Магацински простори 
за смештај прехрамбених 
производа, сточне хране и 
пољопривредних машина
 већи од 200 m2

10 000

3 Економски објекти 7 000

* Инвеститори пољопривредних објеката бруто 
грађевинске површине мање од 200 m2 ослобађају 
се плаћања накнаде за уређивање.

Зонирање града Пожаревца

Табела бр.2 
 Град Пожаревац

Зона назив Kp
I. Централно градско језгро 4,00
II. Шире централно језгро 3,50
III. Градско језгро 2,50
IV. Градско подручје 2,00
V. Индустријска зона 2,00
VI. Рубни делови града 1,50

 Град Костолац
Зона Назив Kp

I. Централно градско језгро 2,70
II. Градско језгро 1,70
III. Рубно подручје града 1,00
IV. Индустријска зона 1,50

Земљиште изван градског грађевинског 
подручја

Зона Назив Kp
Земљиште у јавној 

својини
2,00

 Земљиште у другим 
облицима својине

1,50

Опис зона у граду Пожаревацу:

- I прва зона (централно језгро): обухваћена је 
улицама: Таковском, Немањином, Синђелићевом, 
ул. Лоле Рибара, ул .Трг Радомира Вујовића, ул.Чеде 
Васовића до Вардарске (насеље „Ђура Јакшић“), 
ул. Радомира Миленића-Руса, ул. Светосавска до 
Моше Пијаде, Јована Шербановића, Његошева, 
ул.Воје Дулића до ул.Таковске.
- II зона (шире централно језгро): обухваћена 
ул. Братства и јединства, ул .Бојане Првуловић, 
ул.Дунавском, ул. Југ Богдановом, ул. Лоле Рибара до 
пијаце тј.Удружења возача-западна граница, пресеца 
ул. Босанску код кванташка пијаце, ул. Пролетерском 

до ул. Далматинске, ул. Шумадијска, ул. Сисачка, 
до ул. Чеде Васовића и даље лева и десна страна 
ул.Чеде Васовића до ул.Ђуре Ђаковића. Од ул.Симе 
Симића, до ул. Косовске (лева и десна страна), до 
ул. 27. Априла. Источна граница од ул.Скадарске, 
граница се формира левом и десном страном ул. 
Делиградске, ул. Кнез Милошев венац, ул. Поречка, 
ул. Колубарска, ул. Тршћанске, ул. Книћанинове, ул. 
Југовићева ул. Боже Димитријевића, до ул. Немање 
Томића, ул. Боже Димитријевића, ул. Љубовијска, 
ул. Драже Марковића, до ул. Таковске и ул.Братства 
и јединства.
-  III зона Градско језгро: обхваћена улицама: (северна 
граница) ул.Немање Томића, ул.Пионирски трг, 
ул.Вељка Влаховића, ул.Партизанска, ул.Стишка, 
до индустријског колосека, и даље истим према југу 
до ул. Индустријске, ул.Далматинска до ул. Ђурђа 
Бранковића, ул.Зеленгорска до ул.Шумадијске 
(зона II). Насеље „Триангл“, ул.Индустријска до 
северозападне стране локације„Ковинотехне“ и 
даље индустријским колосеком преко ул.Ђуре 
Ђаковића до ул.Косовске(јужна граница). Према 
северу граница се формира од грађевинских 
плацева десне стране ул. Косовске, до ул.Симе 
Симића (северна граница) па према југу од границе 
грађевинских плацева леве стране ул.Чеде Васовића 
до индустријског колосека (ул. Ђуре Ђаковића). 
Од индистријског колосека према ул. Косовској и 
даље трасом главног железничког колосека, пруге 
Пожаревац,-Београд према северној граници ДУП-
а“Расадник –север“ и границом истог до ул. 25 
.мај, ул. 27. априла, до ул. Горња мала , ул.VI.личке 
дивизије, до ул. Први партизански одред даље ул. 
шестом до ул.Толстојеве, ул. Хадук Вељковом, до 
ул. Хомољске и даље главним колосеком пруге 
Београд-Бор, до ул.Боже Димитријевића и ул. 
Немање Томића.
- IV зона (градско подручје): северна граница 
ул.Милоша Поцерца, ул. Братства и јединства, ул. 
Космајска, до границе локације гробља ул. Раде 
Слободе, коплекс локације „Звезда“ ул. Забелска, 
до Ветеринарског завода и ул. Змај Јовином, ул. 
Владимира Карића, до индустријског колосека 
до ул. Стишке. Од индустријског колосека до ул. 
Ђоке Пајковића и стадиона „Млади радник“ до ул. 
Далматинске, ул. Ђурђа Бранковића, ул. Зеленгорска, 
до насеља “Триангл“ ул .Индустријском, 
преко северозападне стране границе локације 
„Ковинотехна“ до индустријског колосека, ул.27. 
априла до ул. Вукице Станкоивћ, ул.Александра 
Ивановића, ул.6. личке дивизије, ул.Коче Рацина, ул. 
Веселина Маслеше, ул. Цане Бабовић, ул. Филипа 
Вишњића, ул. Ђуре Даничића, ул. Слободарска, 
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ул .шеста, ул. Мајаковског, ул. Хајдук Вељкова, 
ул.Косте Стаменковића, ул. Милоша Обилића, ул. 
Војске Југославије до ул.Милоша Поцерца.
- V зона (индустријска зона) - укрштање 
индустријског колосека и наставка ул.Индустријске, 
наставак ул. Индустријске према магистралном 
путу м-24, магистралним путем м-24 до главног 
колосека пруге Пожаревац-Београд, до укрштања 
са индустријским колосеком код вртића „Моравка“ 
и индустријским колосеком до укрштања са 
наставком ул.Индустријске.
- VI зона (рубни делови града): представља рубно 
подручје града од границе V. Зоне до границе 
Генералног урбанистичког плана града Пожаревца.

Опис зона у граду Костолцу:

- I зона (централно градско језгро): ул. Првомајска, 
ул. Лоле Рибара, ул. Козарачка, ул .Индустријска до 
индустријског колосека од кога према југу до ул. 
Првомајске.
- II зона (шире централно језгро): ул. Првомајском 
према југу до ул. Партизанске ул. Трудбеничка, 
пресецајући ул. Карађорђеву даље према истоку 
до границе насеља Топољар, према северу 
границом насеља Топољар до ул. Карађорђеве до 
ул .Индустријске према истоку до индусријског 
колосека а затим према југу индустријским 
колосеком до ул. Првомајске. 
- III зонама (градско подручје): подељено из два 
дела – северни део чини део насеља око Дунавца, 
западне границе индустријске зоне и западне 
границе I зоне и западне границе II зоне ограничене 
ул. Козарачком, ул. Козарачком, ул. Лоле Рибара и 
ул. Трудбеничком до границе потеса Топољар на 
истоку и границом грађевинског подручја насеља 
Костолац на југу и југозападу.
- IV зона (индустријска зона): јужна граница 
омеђена је ул. Индустријском а даље према северу 
ул. Боже Димитријевића и индустијским погоном 
„ЕПСА „ на северу и западу насеља на граници са 
северним делом III зоне.

Зоне изван градског грађевинског подручја
насеља Костолац и Пожаревац

 Обухватају грађевинско земљиште на 
територији града Пожаревца изван градског 
грађевинског подручја насеља Пожаревац и 
Костолац, као и унутар граница грађевинског 
подручја сеоских насеља.

Члан 7.
 Накнада за уређивање плаћа се једнократно 
или у ратама.
 У случају плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта једнократно, у року од 15. 
дана, иста се умањује за 15% .
 У случају плаћања накнаде за уређивање у 
ратама обвезник плаћа :

- I. рату у висини од 10% обрачунате накнаде 
за уређивање - одмах по закључивању уговора;

- преостали износ обрачунате накнаде - у 12 
једнаких месечних рата.
 У случају плаћања у месечним ратама, 
врши се усклађивање сваког месеца са стопом 
раста индекса потрошачких цена, према званичним 
подацима Републичког завода за статистику 
објављен за претходни месец.

III. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 8.
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступцима легализације за породичне 
стамбене објекте и станове у стамбеним зградама 
ако је власник изградњом или куповином трајно 
решавао своје стамбено питање и ако он или 
чланови његовог породичног домаћинства немају 
другу непокретност за становање а чија је нето 
корисна површина до 100m2, без обзира на укупну 
површину објекта, утврђује се на основу следећих 
критеријумa: степена комуналне опремљености, 
годишњих програма за уређивање грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, положаја 
локације, намене објекта, нето корисне површине 
објекта, времена закључења уговора којим се 
уређују међусобни односи у погледу уређивања 
грађевинског земљишта и времена закључивања 
уговора о уређивању међусобних односа у погледу 
прибављања прописане документације.

Накнада из става 1. овог члана, умањује 
се за 99% за сваких 25m2 по члану породичног 
домаћинства до 100m2, а ако је предметни објекат - 
стан површине веће од 100m2, накнада се умањује за 
60% за следећих 100m2 у односу на висину накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, прописане у 
овој одлуци. Ако породично домаћинство има мање 
од четири члана, умањење од 99% се примењује по 
члану домаћинства, а накнада за остатак површине 
до 100m2 се умањује у износу од 60% у односу на 
прописану висину накнаде.
 За објекте - станове веће од 200m2 накнада 
се умањује за 60% уколико се исти налазе у 
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сеоским насељима тј. на земљишту изван градског 
грађевинског подручја градова Пожаревац и Костолац 
и представљају једини породични стамбени објекат 
у коме живе чланови породичног домаћинства 
непрекидно три године у назад, рачунајући од дана 
подношења захтева за легализацију.
 Умањење накнаде из става 1. 2. и 3, овог 
члана не односи се на пословни простор или други 
простор који је изграђен без грађевинске дозволе и 
који се налази у породичним стамбеном стамбеном 
објекту а не користи се за становање.  
 У поступку легализације за породичне 
стамбене објекте - станове у стамбеним зградама 
већим од 100m2 без обзира колике су површине, 
уколико власници не испуњавају услове за умањење 
из чл.6. став 1. 2. и 3., накнада се умањује за 60% за 
првих 100m2 .
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта умањује се за 60% власнику нелегалног 
објекта који у поступку легализације, закључи 
уговор о уређивању међусобних односа у погледу 
плаћања накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта до дана 30. јуна 2014.године.
 Умањење накнаде за уређивање из 
претходних ставова овог члана не примењује се на 
породичне стамбене зграде и станове у стамбеним 
зградама, који су изграђени у првој зони града 
Пожаревца.

Члан 9.
 Од плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, у потпуности се ослобађају 
власници нелегалних стамбених објеката-станова 
у стамбеним зградама, који припадају категорији 
социјално угрожених лица, инвалида, самохраних 
родитеља или корисника социјалне помоћи и других 
категорија грађана предвиђене посебним законима, 
а што доказују потврдом- документом одговарајуће 
установе или органа локалне управе.

Члан 10.
 Накнада за уређивање у поступку 
легализације може се платити једнократно или у 
једнаким месечним ратама. Рок за отплату не може 
бити дужи од 20 година.

 У случају плаћања у месечним ратама, врши 
се усклађивање сваког месеца у складу са стопом 
раста индекса потрошачких цена, према званичним 
подацима Републичког завода за статистику 
објављен за претходни месец.

 IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
 Уз захтев за закључивање уговора о накнади 
за уређивање, инвеститор је дужан да достави 
следећу документацију:

- захтев за обрачун накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта,

- фотокопију решења о локацијској 
дозволи,

- главни пројекат објекта усаглашен са 
решењем о локацијској дозволи.

Члан 12.
 Даном ступања на снагу ове одлуке, 
престаје да важи Одлука о утврђивању наканде за 
уређивање грађевинског земљишта натериторији 
града Пожаревца („Сл.гласник града Пожаревца“ 
бр. 4/11 и 11/12).

Члан 13.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, дана 19.3.2014.године
Број: 01-06-45/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦA

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић,дипл.правник, с.р.

3

На основу члана 154, 155. и 156. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС,бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), 
члана. 8. Закона о легализацији објеката (“Сл. гл. 
РС”, бр. 95/13), и члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца (“Сл. гл. града Пожаревца” бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревцa, на 
седници одржаној дана 19.3.2014. године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ПОВЕРАВАЊУ, НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА 
И СПРОВОЂЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 

ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА

Члан 1.
 У Одлуци о поверавању, начину 
организовања и спровођења техничког прегледа 
грађевинских објеката („Службени гласник града 
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Пожаревца“ ,бр. 10/09), члан 1. став 1. мења се и 
гласи: 
 „Овом одлуком утврђује се начин 
организовања и спровођења техничког прегледа 
грађевинских објеката и објеката у поступку 
легализације и одређивање накнаде трошкова 
техничког прегледа.“

Члан 2.
После става 1. члана 5. додаје се нови став 

2. који гласи :
„Израда извештаја и налаза о испуњености 

услова за коришћење објеката у поступку 
легализације је у складу са чланом 8. Закона о 
легализацији објеката (“ Сл. гл. РС”, бр. 95/13).“

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 
3. и 4.

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

У Пожаревцу, дана 19.3.2014.год.  Број: 01-06-45/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦA

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

4

 На основу члана 20. тачка 5) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129./09), члана 2. и 3. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 
88/11), члана 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и 
члана 32. став 1. тачке 6) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 19.3.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ

 Члан 1.
 У Одлуци о комуналном уређењу 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10, 
6/11 и 2/12), члан 7. мења се и гласи:
 „Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене врши Јавно комунално предузеће 
„Комуналне службе“ Пожаревац, коме Град 
Пожаревац обављање ових послова поверава као 

искључиво право, као и власници и корисници 
пословних објеката на површинама јавне намене 
око својих објеката.“

Члан 2.
 У члану 8. став 1. после алинеје шесте 
додају се две нове алинеје које гласе:

„ -  одржавање градских и чишћење 
дивљих депонија;

- чишћење дивљих сеоских депонија;“

Члан 3.
 Члан 9. мења се и гласи:
 „ Послове чишћење површина јавног 
саобраћаја, осим улица и путева без застора (асфалта, 
бетона, коцке и слично), обавља Јавно комунално 
предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, коме 
Град Пожаревац обављање истих поверава као 
искључиво право.“ 

Члан 4.
 У члану 33. у ставу 1. после речи Пожаревац 
речи: „коме су поверени ови послови“ замењују 
се речима: „коме Град Пожаревац обављање ових 
послова поверава као искључиво право“. 

Члан 5.
 У члану 122. став 1. иза речи „поверава“ 
додају се речи „као искључиво право“.
 

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

5

 На основу члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћени текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
19.3.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
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Члан 1.
 У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 18/13) 
у делу таксене тарифе, у тарифном броју 3. у тачка 
6. речи „седмојулског вашара“ и зарез бришу се.

Члан 2.
 У делу таксене тарифе, у тарифном броју 3. 
после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:
 „7. За коришћење јавних површина у 
пословне сврхе у време одржавања седмојулског 
вашара такса се утврђује дневно по м2, за 
постављање покретних објеката за све врсте 
забавних радњи и угоститељских објеката у износу 
од 185.00 динара, а за покретне објекте за остале 
садржаје у износу од 500,00 динара.“

Члан 3.
 У таксеној тарифи у тарифном броју 3. у 
делу напомена, после тачке 3. додаје се нова тачка 
4. која гласи:
 „4. Таксу из тачке 7. овог тарифног броја 
наплаћује Јавно комунално предузеће „Комуналне 
службе“ Пожаревац, коме је поверена организација 
седмојулског вашара.
 Однос између Града Пожаревца и Јавног 
комуналног предузећа „Комуналне службе“ 
Пожаревац око организације седмојулског вашара, 
наплате таксе и преноса средстава, регулисаће 
се посебним уговором који се закључује пре 
одржавања седмојулског вашара.“ 
  

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца.“

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

6

 На основу члана 20. тачка 5) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ 
број 129./09), члана 2. и 3. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 
88/11), члана 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и  
члана 32. став 1. тачке 6) Статута града Пожаревца 

(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 19.3.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Члан 1.
 У Одлуци о водоводу и канализацији  
(„Службени гласник општине Пожаревац“ бр. 4/00, 
2/02,2/03,10/05,4/08 и „Службени гласник града 
Пожаревца“ број 4/11), у члану 7. став 1. мења се и 
гласи:
 „Пречишћавање и дистрибуцију воде из 
јавног водовода и одржавање објеката и инсталација 
за пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода, укључујући и црпне станице, 
реконструкцију, замену  и одржавање водоводних и 
канализационих цевовода,  обавља као искључиво 
право Јавно комунално предузеће „ Водовод и 
канализација“ Пожаревац, које је основано од стране 
Града Пожаревца за обављање ових делатности од 
општег интереса.“ 

Члан 2.
 Члан 43. став 1. мења се и гласи:
 „Послове одржавања и чишћење кишне 
канализације у Пожаревцу и Костолцу, фекалних 
колектора, чишћење таложника на каналима у 
улицама у Пожаревцу и Костолцу и чишћење 
Брежанског канала у Пожаревцу обавља као 
искључиво право Јавно комунално предузеће „ 
Водовод и канализација“ Пожаревац, уз накнаду из 
средстава буџета Града Пожаревца.“
 У члану 43. став 2. мења се и гласи:
 „Накнада из става 1. овог члана одређује 
се на основу јединичних цена по врстама послова,  
које предлаже на основу тржишних услова 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, а сагласност даје Градско веће града 
Пожаревца.“

Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од  
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 20. тачка 5) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), члана 4 и 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 116/13-
аутентично тумачење) и члана 32. став 1. тачка 
9)  Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
19.3.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У члану 9. став 1. Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/13 и 18/13) речи: „Вељка 
Дугошевића бр. 24.“ замењују се речима: „Воје 
Дулића бр. 28.“

Члан 2.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука  о изменама и допунама Одлуке 
о промени одлуке о оснивању јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, бр. 01-06-
191/14 од 20. децембра 2013. године.

Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 20. Закона о експро-
пријацији („Службени гласник Републике Србије“ 
број 53/95 и 20/09) и члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 4/13-пречишћен текст), 

Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
19.3.2014. године, донела је 

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ  НЕПОКРЕТНОСТИ

1) ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за утврђивање јавног 
интереса за експропријацију непокретности  
ради изградње инфраструктурних објеката на 
парцелама на локацији Индустријске зоне у 
Пожаревцу у корист Града Пожаревца, а на 
основу Плана детаљне регулације „Северни блок 
индустријске зоне“ у Пожаревцу („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 5/10) и Плана 
детаљне регулације „Северни блок индустријске 
зоне II фаза“ у Пожаревцу („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 2/12)

2) ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градско јавно 
правобранилаштво Пожаревац да у име Града 
Пожаревца поднесе предлог Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију катастарских парцела број: 
7831/7 од 15,82 ари; 7833/2 од 75м2; 7831/5 
od 11,01 ари; 7830/12 од 9,99 ари;  6780/12 од 
3,89 ари; 6780/23 од 11,18 ари; 6780/63 од 5,77 
ари и 6780/64 од 4м2 , све К. О.  Пожаревац, 
ради изградње инфраструктурних објеката на 
локацији Индустријске зоне у Пожаревцу у 
корист Града Пожаревца.  

3) Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  
дана  објављивања у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу,   19.3.2014. год. Број: 01-06- 45/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 187 – 189. Закона о 
привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ , 
бр. 36/11 и 99/11 ), члана 32. став 1. тачка 6) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној дана 19.3.2014. 
године донела је
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О Д Л У К У 
о покретању иницијативе за иступање из 

Регионалног центра за таленте Пожаревац

Члан 1.
Овом одлуком покреће се иницијатива за 

иступање Скупштине града Пожаревца у својству 
суоснивача из Регионалног центра за таленте 
Пожаревац, који је основан закључењем Уговора 
о оснивању Регионалног центра за таленте из 
области природних и техничких наука у Пожаревцу 
између Републичког центра за таленте из области 
природних и техничких наука Београд, под бројем 
01-151 од 12.6.1997. године и Скупштине општине 
Пожаревац, под бројем 01-612-3/97 од 14.4.1997. 
године.

Члан 2.
 У циљу иступања Скупштине града 
Пожаревца у својству суоснивача упутити писани 
захтев Управном одбору Регионалног центра 
за таленте Пожаревац, са подацима исказаним 
аналогном применом члана 189. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“, 
бр. 36/11 и 99/11 ). 
 Писани захтев Скупштине града Пожаревца, 
за иступање у својству суоснивача поднети 
Управном одбору Регионалног центра за таленте 
Пожаревац, након ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 19.3.2014. године, разматрала је  
Извештај о раду за 2013. годину Градске управе 
града Пожаревца,  па  је на основу члана 32. Статута 
града Пожаревца  („Службени гласник града 
Пожаревца“, 4/13- пречишћен текст),  донела   

Р Е Ш Е Њ Е

I
Усваја се  Извештај о раду за 2013. годину 

Градске управе града Пожаревца. 

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 19.3.2014. године, разматрала је  
Извештај о раду за 2013. годину Градског јавног 
правобранилаштва,  па  је на основу члана 32. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, 4/13- пречишћен текст),  донела   

Р Е Ш Е Њ Е

I
Усваја се  Извештај о раду  Градског јавног 

правобранилаштва  за 2013. годину.

II
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

12

Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, разматрала је  Извештај о раду 
са финасијским показатељима Аграрног фонда за 
развој пољопривреде града Пожаревца за 2013. 
годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 11) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, 4/13 – пречишћен текст, 13/12  и 
2/13),  донела   

Р Е Ш Е Њ Е
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I
Даје се сагласност на Извештај о раду са 

финасијским показатељима Аграрног фонда за 
развој пољопривреде града Пожаревца за 2013. 
годину који је усвојен на седници Управног одбора 
17.1.2014. године по бројем 6/2014.

II
 Oво решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, разматрала је  Извештај о раду 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ за 2013. годину, 
са финансијским показатељима пословања, па је на 
основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
4/13 – пречишћен текст),  донела   

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Извештај о раду 

Фондације „Пожаревачки мир 1718“ за 2013. годину 
са финансијским показатељима пословања, усвојен 
од стране Управног одбора Фондације  на седници 
одржаној 21. фебруара 2014. године.

II
 Oво решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 28. став 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 19.3.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене пијачних услуга и 
услуга Прихватилишта за псе и мачке луталице 

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац

Члан 1.
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 
ценовнику пијачних услуга и услуга Прихватилишта 
за псе и мачке луталице ЈКП „Комуналне службе“ 
Пожаревац за 2014. годину бр. 01-337/5 коју је 
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ 
Пожаревац на седници од 24. јануара 2014. године.
 На основу Одлуке Надзорног одбора 
предузећа, бр. 01-1205/2 од 5. марта 2014. године, 
наведени ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“ 
Пожаревац из става 1. овог члана примењиваће се 
почев од 1. априла 2014. године.

Члан 2.
 Ово решење и ценовник услуга ЈКП 
„Комуналне службе“ Пожаревац објавити у 
Службеном гласнику града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број: 01-06-45/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

15

ЈКП “Комуналне службе”, Пожаревац

Нови ценовник услуга

-Пијачне услуге и Прихватилиште за псе и 
мачке -

*Цене су без ПДВ-а

ВРСТА УСЛУГЕ Стара цена Нова цена Период 
обрачуна

ПИЈАЧНЕ 
УСЛУГЕ:

закуп тезги - Моше 
Пијаде *Круг*

З,721.29 Дин. 3,925.96 Дин. /месечно
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закуп тезги 
- Шумадијска - 
зелени део

2,232.77 Дин. 2,355.57 Дин. /месечно

закуп тезги 
- Шумадијска - 
бувљак

5,209.80 Дин. 5,496.34 Дин. /месечно

закуп тезги - 
Пионирски трг

1,935.07 Дин. 2,041.50 Дин. /месечно

пијачнина- 1 тезга 
2м пијаца “Круг”

223.28 Дин. 235.56 Дин. /дан

пијачнина-1 тезга 
2м “Шумадијска”

148,92 Дин. 157.11 Дин. /дан

пијачнина- 1 тезга 
2м Пионирски трг”

74.45 Дин. 78.55 Дин. дан

Пијачнина бувља 
пијаца - напољу 1м

74.45 Дин. 78.55 Дин. /дан

Пијачнина бувља 
пијаца - у хали 1м

89.31 Дин. 94.22 Дин. /дан

Пијачнина бувља 
пијаца - странци 
1м

148.92 Дин. 157.11 Дин. /дан

Пијаца Костолац 
пијачнина 1 тезга 
2м

74.45 Дин. 78.55 Дин. /дан

Пијаца Костолац 
пијачнина „бувља 
пијаца“ 1 тезга 2м

74.45 Дин. 78.55 Дин. /дан

Пијаца Костолац 
пијачнина “сточна 
пијаца” 1 тезга 2м

74.45 Дин. 78.55 Дин. /дан 

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- занати до 6м2

226.44 Дин. 238.90 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- занати 6-12м2

189.77 Дин. 200.21 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- занати 12-30м2

153.32 Дин. 161.76 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац - 
занати преко 30м2

113.87 Дин. 120.13 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- трговина до 6м2

341.61 Дин. 360.40 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- трговина 6-12м2

303.66 Дин. 320.36 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
-трговина 12-30м2

265.70 Дин. 280.31 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- трговина 30м2

226.44 Дин. 238.90 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- угост.и туризам 
до 6м2

379.59 Дин. 400.46 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- угост.и туризам 
6-12м2

341.61 Дин. 360.40 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- угост.и туризам 
12-30м2

303.66 Дин. 320.36 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- угост.и туризам 
преко 30м2

265.70 Дин. 280.31 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- финанс и интел.
услуге до 6м2

607.32 Дин. 640.72 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
- финанс и интел.
услуге 6-12м2

569.34 Дин. 600.66 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац 
-финанс и интел.
услуге 12-30м2

455.48 Дин. 480.53 Дин. /м2/
месечно

Закуп локала 
пијаца Костолац-
финанс ц интел.
услуге преко 30м2

417.48 Дин. 440.44 Дин. /м2/
месечно

Закуп пословног 
простора - Моше 
Пијаде - затворени 
простор

1,012.19 Дин. 1,067.86 Дин. /м2/
месечно

Закуп пословног 
простора - Моше 
Пијаде - отворени 
простор

759.15 Дин. 800.90 Дин. /м2/
месечно

Закуп пословног 
простора - 
Шумадијска 
трговина, 
угоститељство

714.49 Дин. 753.78 Дин. /м2/ 
месечно

Закуп пословног 
простора - 
Шумадијска-стари 
занати-

535.87 Дин. 565.34 Дин. м2/
месечно

Закуп пословног 
простора 
Шумадијска-
отворени

424.21 Дин. 447.54 Дин. м2/
месечно

Прихватнлнште 
за псе и мачке 
луталице
Карантински 
дан-смештај паса 
луталица (хватање, 
евидентирање, 
превоз, смештај, 
исхрана)

276.94 Дин. 292.17 Дин. /ком

Услуге по једном 
радном дану 
за ангажовање 
једног радника 
(ефективни рад у 
часовима)

5,538.66 Дин. 5,843.28 Дин. /6 часова

Рад возила Службе 
ЗОО хигијена по 
сату

2,077.00 Дин. 2,191.23 Дин. 1 сат
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Скупљање 
угинулих паса и 
мачака

692.33 Дин. 730.41 Дин. /ком

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“
ДИРЕКТОР

Јовић Слободан, с.р.

16

На основу члана 32. став 1. тачка 10) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст),  
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  вршиоца дужности директора 

установе Центар за културу Пожаревац

I 
 Разрешава се Драги Ивић, дипломирани 
организатор сценских и културно-уметничких 
делатности, дужности вршиоца дужности дирек-
тора установе Центар за културу Пожаревац, даном 
именовања директора. 

II 
 Ово решење објавити  у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број:01-06-45/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане  Спасовић, дипл.правник, с.р.

17

        На основу члана 34. став 2. и члана 35. Закона о 
култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
72/09),  члана 32. става 1. тачке 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.4/13 -
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 19.3.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању директора Центра за културу 

Пожаревац 

I 
Именује се Драги Ивић, дипломирани 

организатор сценских и културно-уметничких 
делатности, за директора Центра за културу 
Пожаревац,  даном ступања на снагу овог решења.

II 
 Ово решење  ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 19.3.2014. године  Број:01-06-45/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане  Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 32. став 1. тачка 10) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), 
члана 8. Одлуке о оснивању Градски женски хор 
„Барили“ Пожаревац ( „Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/09 – пречишћен текст)   и одлуке 
Управног одбора установе Градски женски хор 
„Барили“ Пожаревац, број 31 од 25. фебруара  2014. 
године,  Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 19.3.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о  именовању вршиоца дужности  директора  

установе Градски женски хор „Барили“ 
Пожаревац

I 
 Именује се мр Каталин Тасић  из 
Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр.41/43,  за вршиоца 
дужности директора установе Градски женски хор 
„Барили“ Пожаревац, до именовања директора.

II 
 Ово решење ступа на снагу  24.  априла 2014. 
године и биће  објављено у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број:  01-06-45/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане  Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 41, 42. и 46. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09), 
члана 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар 
за културу Пожаревац и оснивању три установе 
у области културе (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09-пречишћен текст) и члана 
32. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Установе Народна библиотека 
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности председника 
Управног одбора Установе Народна библиотека 
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, на лични 
захтев:
 1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, 
ул. Данила Киша бр. 1.

II
 Именује се за председника Управног одбора 
Установе Народна библиотека „Илија М. Петровић“ 
у Пожаревцу:
 1. Ђулаковић Владан из Пожаревца, ул. 
Драже Марковића бр. 18;

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 41, 42. и 46. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09), 
члана 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар 
за културу Пожаревац и оснивању три установе 
у области културе (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09-пречишћен текст) и члана 
32. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени 

гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Установе Историјски архив у 
Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности председника 
Управног одбора Установе Историјски архив у 
Пожаревцу, на лични захтев:
 1. Миљковић Владан из Пожаревца, Забела 
9/5;

II
 Именује се за председника Управног одбора 
Установе Историјски архив у Пожаревцу:
 1. Митровић Славко из Пожаревца, 
Браничевски сквер бр. 7/13;

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/19

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 32. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 19.3.2014. године, донела је 

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

за комуналне послове, урбанизам и заштиту 
животне средине Скупштине града Пожаревца 

I
 Разрешава се дужности председника 
Савета за комуналне послове, урбанизам и заштиту 
животне средине Скупштине града Пожаревца, на 
лични захтев:

1. Јочић Небојша из Пожаревца, ул. Седам 
секретара СКОЈ-а бр. 3/а.
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II
 Именује се за председника Савета за 
комуналне послове, урбанизам и заштиту животне 
средине Скупштине града Пожаревца:

1. Пивац Жарко из Пожаревца, ул. Моше 
Пијаде бр. 29/9.

III
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 32. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 19.3.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о разрешењу једног члана Савета за привреду 

и финансије Скупштине града Пожаревца 

I
 Разрешава се дужности члана Савета за 
привреду и финансије Скупштине града Пожаревца 
на лични захтев:

1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, 
ул. Данила Киша бр. 1.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон и 41/09) и члана 
32. и 39. Статута града Пожаревца („Службени 

гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.3.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о разрешењу и именовању заменика 

председника Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 

града Пожаревца у државној својини 

I
 Разрешава се дужности заменика 
председника Комисије за израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Пожаревца у 
државној својини, на лични захтев:

1. Љубојевић Данијел из Пожаревца, 
Забела 1/1.

II
 Именује се за заменика председника 
Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији града Пожаревца у државној 
својини:

1. Мишић Слађана из Пожаревца, ул. 
Зајечарска бр. 3.

III
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 19.3.2014. године Број: 01-06-45/22

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 138. став 2. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
24/11 и 99/11-др.закони), члана 91. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
4/13-пречишћен текст ) и члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 
И 4/13), Градско веће града Пожаревца на седници 
од 22. јануара 2014. године, донело је
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ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА 
И ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 У Правилнику о обезбеђивању средстава 
за остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији Града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 1/13), у члану 
7. после речи:“ годишњих “ додају се речи: „и 
посебних“, а после речи: „Комисији“ бришу се речи 
„ преко територијалног спортског савеза“ и додају 
речи: „ по расписаним јавним позивима за доделу 
средстава по годишњим програмима и посебним 
програмима.“
 У члану 7. додаје се став 2. који гласи:
“Јавни позив садржи:

- предмет јавног позива;
- ко има право учешћа на јавни позив;
- документацију која се подноси уз пријаву;
- критеријуме за одабир програма;
- рок за подношење пријаве на јавни позив;
- адресу на коју се достављају пријаве.“

Члан 2.
 У члану 8. став 2. после речи: “овог члана“ 
додају се речи: „могу да се„ , а после речи: „именују“ 
брише се реч: „се“.
 У истом члану, додаје се став 3. који гласи:
 „Комисија за спорт донеће Пословник о 
раду Комисије за спорт.

Члан 3.
 После члана 8. додаје се нови члан „8а“, 
који гласи:

„Члан 8а
 Задатак Комисије је да:
1) распише јавни позив за доделу средстава по 
годишњим програмима спортских организација, 
клубова и удружења регистрованих на територији 
града Пожаревца;
2) распише јавни позив за доделу средстава по 
посебним програмима за омладински спорт на 
територији града Пожаревца;
3) након спроведеног поступка јавног позива, на 
основу критеријума о начину и поступку доделе 
средстава за остваривање потреба и интерса из 
области спорта из буџета града Пожаревца, а у 
складу са позитивним прописима, сачини предлог 
Одлуке о расподели средстава одређених буџетом 
града Пожаревца на позицији “Дотације спортским 

и омладинским организацијама и дотације за 
омладински спорт“;
4) даје мишљење Градском већу града Пожаревца 
по захтевима спортских клубова, који се односе 
на одобрење додатних средстава из буџета града 
Пожаревца;
5) у сарадњи са Спортским савезом града Пожаревца 
прати реализацију утрошка одобрених средстава из 
буџета града Пожаревца и
6) обавља и друге послове у циљу развоја спорта на 
територији града Пожаревца”.

Члан 4.
 Члан 14. се брише, а чланови од 15. до 27. 
постају чланови од 14 до 26.
   

Члан 5.
 После члана 16. додаје се нови члан „16а“, 
који гласи:

„Члан 16а
 Комисија за спорт ће посебном одлуком 
определити средства за рад Спортског савеза Града 
Пожаревца у складу са Законом о спорту.

Члан 6.
  У прилогу 3. бришу се речи „ за 2013 
годину“

Члан 7.
 Оваj Правилник ступа на снагу даном 
доношења.

Члан 8.
Овај Правилник објавити у Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 22. јануара 2014. године 

Број: 01-06-8/2014-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊA ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СЛУКПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Председнику Комисије за спорт
- начелнику Одељења за друштвене 

делатности
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 На основу члана 8. став 3. Правилника о 
обезбеђивању средства за остваривање потреба 
и интереса у области спорта на територији 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 1/13) и Правилника о изменама и 
допунама правилника о обезбеђивању средстава за 
остваривање потреба и интереса у области спорта 
на територији града Пожаревца број 01-06-8/2014-
12 од 22.01.2014. године, Комисија за спорт Града 
Пожаревца на седници од 23. јануара 2014. године, 
донела је 

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПОРТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим Пословником ближе се уређује 
организација, начин рада и одлучивања Комисије 
за спорт града Пожаревца као сталног радног тела 
Градског већа ( у даљем тексту: Комисија), као и 
друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.
 Седиште Комисије је у Пожаревцу, у згради 
Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2. 
 Комисија ће користити печат Градског већа 
града Пожаревца.

II.САСТАВ, НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 3.
 Комисију образује Градско веће града 
Пожаревца као стално радно тело за мандатни 
период за које је Градско веће изабрано.
 Комисија има председника и седам 
чланова. 

Члан 4.
 Комисија ради и одлучује на седницама.

 Седницу сазива и њеним радом руководи 
председник Комисије.
 Председник Комисије одређује члана 
Комисије који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 

Члан 5.
 Позив за седницу Комисије доставља се 
члановима по правилу писмено најкасније три 
дана пре дана одређеног за одржавање седнице или 
електронском поштом.
 Уз сазив за седницу доставља се предлог 
дневног реда и материјал који се односи на 
предложени дневни ред.
 Позив за седницу може се доставити и у 
краћем року када за то постоје посебно оправдани 
разлози. У овом случају материјал за разматрање се 
може доставити и на самој седници. 
 Изузетно због хитности Комисија може да 
одржи и телефонску седницу.
 Члан Комисије који није у могућности да 
присуствује седници дужан је да свој изостанак 
оправда. 

Члан 6.
 Седницу Комисије отвара председник и 
приступа утврђивању кворума за рад.
 Кворум за рад Комисије постоји ако је на 
седници присутно више од половине од укупног 
броја чланова Комисије.

Члан 7.
 Дневни ред седнице утврђују чланови 
Комисије гласањем. 
 Пре утврђивања дневног реда члан Комисије 
има право да предлажи измене или допуне дневног 
реда.
 Чланови Комисије изјашњавају се посебно о 
сваком предлогу за измену или допуну предложеног 
дневног реда, а затим и о предложеном дневном 
реду у целини.
 Након утврђивања дневног реда приступа 
се разматрању и одлучивању по тачкама дневног 
реда.

Члан 8.
 О току седнице Комисије саставља се 
записник који потписују председник и записничар.
 Записник обавезно садржи: место,датум 
и време одржавања седнице, имена присутних и 
одсутних чланова, име председника односно лица 
које га у одсуству мења, констатацију о постојању 
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кворума, утврђени дневни ред, ток седнице и имена 
учесника у расправи о свакој тачки дневног реда, 
са битном садржином њиховог излагања, одлуке 
донете о свакој тачки дневног реда, назначење када 
је седница завршена, имена и потпис лица које је 
водило записник и председника комисије за спорт.
Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са 
претходне седнице Комисије.
 О вођењу и чувању записника са седница 
Комисије стара се Одељење за општу управу и 
скупштинске послове – Одсек за стручне послове 
Градоначелника и Градског већа.

Члан 9.
  На седницу Комисије могу се позвати 
поред чланова, представници заинтересованих 
организација и институција а по потреби могу се 
позвати и друга лица која могу пружити допринос у 
раду Комисије, уз претходну сагласност председника 
Комисије.

Члан 10.
 Рад Комисије је јаван.
 Председник Комисије обавештава јавност 
о свом раду давањем информација средствима 
јавног информисања, одржавањем конференција за 
штампу, давањем саопштења и стварањем других 
услова за упознавање јавности са радом Комисије, 
њеним Одлукама и ставовима.

Члан 11.
 Ако се утврди да потребна већина утврђена 
у члану 6. став 2. не постоји, председник Комисије 
одлаже седницу за одговарајући дан и сат. О 
одлагању седнице писано се обавештавају само 
одсутни чланови Комисије.
 Седница ће се прекинути и одложити и у 
случају када се у току трајања седнице утврди да 
није присутна већина чланова комисије потребна за 
пуноважан рад.

Члан 12.
 По закључењу расправе по тачки утврђеног 
дневног реда, Комисија прелази на одлучивање.
 Гласање се врши јавно, дизањем руке. 
 Након обављеног гласања председник 
Комисије закључује гласање и саопштава резултат 
гласања.
 Комисија одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова Комисије.

Члан 13.
 Комисија у вршењу послова из свог 
делокруга рада који су утврђени Решењем Градског 

већа града Пожаревца број: 01-06-202/2013-17 
од 30. 12. 2013. године, доноси одлуке, закључке, 
препоруке и друга акта у складу са Законом о спорту, 
Статутом Града и Правилником о обезбеђивању 
средства за остваривање потреба и интереса у 
области спорта на територији града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/13).

Члан 14.
 Стручне и административно-техничке и 
друге послове за потребе Комисије врши Одељење 
за друштвене делатности Градске управе града 
Пожаревца.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
 Овај Пословник ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења.

Члан 16.
 Пословник објавити у “Службеном гласнику 
града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.01.2014.год. Број:01-06-11/2014-2

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРЕДСЕДНИК КОМИИСИЈЕ ЗА СПОРТ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
др Миодраг Степановић, с.р.
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 На основу члана 38. Закона о удружењима 
(‘’Сл.гласник РС’’ бр.51/2009), Уредбе о средствима 
за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник 
РС“ бр. 8/12), члана 91. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 
- пречишћен текст) и члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12), 
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 
24. јануара 2014.године, донело је
 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И 
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
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Члан 1. 
 У Правилнику о критеријумима и условима 
за избор програма и пројеката удружења која су од 
јавног интереса за град Пожаревац ( „Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 2/13), члан 3. мења 
се и гласи:

„Члан 3. 
 Право подношења пријаве за финансирање 
или суфинансирање програма од јавног интереса 
имају удружења под условом да спроводе 
активности или да им је седиште у насељеном месту 
Пожаревац не краће од годину дана, као општинске 
или међуопштинске организације“. 

Члан 2. 
 У члану 4. став 1. тачка 9. после речи „ 
града Пожаревца“ бришу се речи „ у 2012. години“ 
и наместо њих додају речи „ у години која претходи 
години у којој се расписује конкурс“.

Члан 3. 
 Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
 Средства се могу користити искључиво 
наменски и то за реализацују активности из 
програма – пројекта и то:
 -За пројекте – програме из области 
социјалне и здравствене заштите и заштите лица са 
инвалидитетом средства се могу користити за:
 1. материјалне трошкове и трошкове 
оперативног рада (трошкове превоза, закупа, 
штампање материјала, хонораре за спољне 
сараднике, комуналне и друге трошкове који прате 
реализацију програма-пројекта)
 Корисник средстава по одобреном програму/
пројекту је одговоран за наменско трошење 
средстава.“

Члан 4.
 У члану 6. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
„материјалне трошкове (трошкове превоза, закупа, 
хонораре за спољне сараднике, комуналне и друге 
трошкове који прате реализацију програма/пројекта) 
максимално у износу до 30% од укупне вредности 
пројекта односно програма“.
 

Члан 5.
 У члану 7. алинеја 3. после речи“ програм 
реализује“ додају се речи“ или статут удружења“.
 У члану 7. став 1. брише се алинеја 6.
 У члану 7. став 2. после речи „ алинеје“, 
бришу се речи: „ 2-6“ и наместо њих додају речи: 
„2-5“.

Члан 6. 
 У члану 10. после става 2. додаје се став 3. 
који гласи:
 „ Приоритет у раду Комисије при разматрању 
пријава по расписаном конкурсу имају удружења у 
области заштите лица са инвалидитетом“.

Члан 7 . 
  У члану 12. после става 1. додаје се став 2. 
који гласи:
 „Градско веће града Пожаревца на 
предлог Комисије, може нераспоређена средства 
по конкурсу, определити за реализацију других 
програма/пројекта.

Члан 8.
 У члану 15. став 1. после речи „корисник 
дотације доставља завршни извештај а најкасније 
до „бришу се речи „15. децембра текуће године“ 
и наместо њих додају речи „15 јануара наредне 
године“. 

Члан 9. 
 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о критеријумима и условима за избор 
програма и пројеката удружења која су од јавног 
интереса за град Пожаревац ступа на снагу даном 
доношења. 

Правилник објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, дана 24.јануара 2014. године 

Број: 01-06-12/2014-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА 
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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Доставити:
- Милени Несторовић, начелнику Одељења 

за друштвене делатности,
- Мр Јасмини Николић, председнику Комисије 

за вредновање пријављених програма по 
областима а по Конкурсу града Пожаревца за 
финансирање или суфинансирање програма 
/пројеката удружења и НВО у 2014. години 

- Дејану Крстићу, члану Градског већа
- Одсеку за Скупштинске послове
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На основу члана 76. став 6. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 
5/08, 3/09 и 7/12), Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној 3. марта 2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И 
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
 

Члан 1.
 У Правилнику о начину, мерилима и 
критеријумима за избор пројеката у култури који 
се финансирају или суфинансирају из буџета града 
Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 7/12 и 1/13) , у члану 4. став 1. речи: „на 
територији града Пожаревца“, замењују се речима: 
„у насељеном месту Пожаревац“.

Члан 6.
 Овај Правилник о изменама Правилника 
о начину, мерилима и критеријумима за избор 
пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Пожаревца, ступа 
на снагу даном доношења.

 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину, мерилима и критеријумима 
за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Пожаревца, објавити 
у „Службеном гласнику града Пожаревца.“

У Пожаревцу, 3.марта 2014. године 
Број: 01-06-34/2014-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА 
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Председнику и члановима Комисије
- Милени Несторовић, начелнику Одељења 

за друштвене делатности
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека 

скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. децембра 2013. године, разматрало 
је захтев ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац 
за одобрење додатних средстава на име исплате 
накнаде нематеријалне штете због уједа паса 
луталице по пресуди Основног суда у Пожаревцу 
- 42 П. 1311/2012, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца, па је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08,3/09, 7/12 
и 4/13) и члана 4. и члана 13. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12, 8/13 и 13/13), донело 
следеће

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „ Комуналне 

службе“ Пожаревац, број 01-40-1583/2013 од 20. 
11. 2013. године за одобрење новчаних средстава 
на име исплате накнаде нематеријалне штете због 
уједа паса луталице по пресуди Основног суда 
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у Пожаревцу – 42 П. 1311/2012 и одобравају се 
средства у укупном износу од 208.700,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12, 8/13 и 13/13), са Раздела: 
3 „Градска управа“, Глава 3.1: - „Градска управа 
града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“,, 
Позиција 50, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 - „Градска управа“, Глава 3.1. - „Градка 
управа града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште 
услуге“ Позиција 43, Економска класификација 485 
- „Наканда штете за повреде или штету нанету од 
државних органа“.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

у оквиру Раздела 3 - „Градска управа“, Глава 3.1. 
- „Градка управа града Пожаревца“, Функција 
130 - „Опште услуге“ Позиција 43, Економска 
класификација 485 - „Наканда штете за повреде или 
штету нанету од државних органа“, а по пресуди 
Основног суда у Пожаревцу - 42 П. 1311/2012.

IV
 Задужује се буџетски корисник Градска 
управа града Пожаревца да изврши измене у свом 
финансијском плану за 2013. годину тако да за 
средства из члана 1. овог решења увећа економску 
класификацију 485119- „остале накнаде штете“.

V
 За реализацију овог Решења задужују се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 18. децембра 2013. године 

Број: 01-06-192/2013-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења уа 

финансије и јавне набавке;
- директору ЈКП „Комуналне службе“ 

Пожаревац;
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. децембра 2013. године, разматрало 
је захтев Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца, за додатна средства 
за субвенцију превоза ученика средњег образовања 
за месец октобар 2013. године, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 4. и члана 13. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ 13/12, 8/13 
и 13/13), донело следеће

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за 
финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца, број 03-службено/2013, од 04.12.2013. 
године, за субвенцију превоза ученика средњег 
образовања за месец октобар 2013. године и 
одобравају се средства у износу од 153.510,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12 и 8/13), са Раздела: 3 
„Градска управа“, Глава 3.1 - „Градска управа града 
Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“,, 
Позиција 50, Економска класификација 499 - Текућа 
буџетска резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 - „Градска управа“, Глава 3.1. „Градска 
управа града Пожаревца“ Функција 960 „Помоћне 
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услуге образовању“, позиција 85: „Превоз ученика у 
средњем образовању-30% учешће града“, економска 
класификација 422.

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12 и 8/13), са Раздела 3 
- „Градска управа“, Глава 3.1. „Градска управа 
града Пожаревца“ Функција 960 „Помоћне услуге 
образовању“, позиција 85: „Превоз ученика у 
средњем образовању-30% учешће града“, економска 
класификација 422.

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење 

за финансије и јавне набавке. 

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу, 18. децембра 2013. године 

Број:01-06-192/2013-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

Доставити:
− Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
− Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. децембра 2013. године, разматрало 
је захтев Пољопривредне школе са домом ученика 
“Соња Маринковић” Пожаревац, за додатна средства 
у износу од 82.739,00, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 

града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 4. и члана 13. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ 13/12, 8/13 
и 13/13), донело следеће

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне 

школе са домом ученика “Соња Маринковић” 
Пожаревац, број 01-40-1554/2013 од 14.11.2013. 
године, за обезбеђење додатних средстава за исплату 
јубиларних награда запосленим радницима Авалић 
Раденку и Милић Маргити за 30 година радног 
стажа, са изјашњењем Одељења за финансије и 
јавне набавке Градске управе града Пожаревца 
и одобравају се средства у износу од 82.739,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину и Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/12, 
8/13 и 13/13), са Раздела: 3 „Градска управа“, Глава 
3.1 - „Градска управа града Пожаревца“, Функција 
130 - „Опште услуге“,, Позиција 50, Економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3 – Градска 
управа, Глава 3.13. – Средње образовање, Функција 
920 – Средње образовање, Позиција 286, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери (У оквиру 
Финансијског плана Пољопривредне школе са 
домом ученика “Соња Маринковић” Пожаревац 
за 2013. годину, на Економску класификацију 4161 
– Награде запосленима).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину и Одлуком о изменама 
и допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 
2013. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/12, 8/13 и 13/13), са Раздела 3 – Градска управа, 
Глава 3.13. – Средње образовање, Функција 920 
– Средње образовање, Позиција 286, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери (У оквиру 
Финансијског плана Пољопривредне школе са 
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домом ученика “Соња Маринковић” Пожаревац 
за 2013. годину, на Економску класификацију 4161 
– Награде запосленима).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке

V
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу, 18. децембра 2013. године 
Број: 01-06-192/2013-44

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Видоју Вукашиновићу, директору 

Пољопривредне школе “Соња Маринковић” 
Пожаревац

3. Одсеку за скупштинске послове 

31

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 30. децембра 2013. године, разматрало 
је предмет број 01-40-1782/13 од 27.12.2013. 
године, за обезбеђење додатних средства за 
плаћање прикључка објекта новоизграђеног објекта 
дечијег вртића у МЗ „Чачалица“ на јавни водовод и 
фекалну канализацију са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке, па је на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 
5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 4. и члана 13. Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2013. („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 13/12, 8/13 и 13/13), 
донело следеће:

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

I
 ПРИХВАТА СЕ обезбеђење додатних 
средства у износу од 165.768,00 динара за плаћање 
прикључка објекта новоизграђеног објекта дечијег 
вртића у МЗ Чачалица на јавни водовод и фекалну 
канализацију по коначном обрачуну ЈКП „Водовод 
и канализација“ Пожаревац бр. 2454 од 12. 
децембра 2013. године , са изјашњењем Одељења 
за финансије и јавне набавке Градске управе града 
Пожаревца и одобравају се средства у износу од 
165.768,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину . („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 13/12, 8/13 и 13/13), са 
Раздела: 3 „Градска управа“, Глава 3.1 - „Градска 
управа града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште 
услуге“,, Позиција 50, 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 911 – Предшколско образовање, Позиција 
12, Економска класификација 511– Изградња 
дечијег вртића у МЗ „Чачалица“.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2013. годину. („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 13/12, 8/13 и 13/13), са Раздела 
1 - „Градоначелник и градско веће“, Глава 1.1. 
– „Градоначелник и градско веће“, Функција 911 – 
Предшколско образовање, Позиција 12, Економска 
класификација 511– Изградња дечијег вртића у МЗ 
„Чачалица“.

IV
 За реализацију овог Решења задужују се 
службе Одељење за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца . 

V
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30. децембра 2013. године 

Број:01-06-202/2013-3
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКО ВЕЋЕ
Тамара Тепшић, дипл. правник , с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- директору ЈКП „Водовод и канализација“ 

Пожаревац
- Шефу Одеска за скупштинске послове
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 Градско Веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 30. децембра 2013. Године, разматрало 
је захтев Скупштине града број за одобрење додатних 
средстава на име исплате накнада члановима 
скупштинских тела, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке, па је на основу члана 
91. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћени текст), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр.3/08,5/08,3/09,7/12 и 4/13) и члана 4. и члана 13. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. Годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ 13/12, 8/13 
и 13/13), донело следеће 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Председника 
Скупштине града, број 01-40-1776/2013 од 
26.12.2013. године за одобрење новчаних средстава 
на име исплата накнада члановима скупштинских 
тела у укупном износу од 275.193,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 13/12 и 8/13 и 13/13), са 
Раздела: 3 „Градска управа“, Глава 3.1 - „Градска 
управа града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште 
услуге“,, Позиција 50, Економска класификација 
499 - Текућа буџетска резерва, и иста распоредити 
у оквиру Раздела 2 „Скупштина града“, Глава 2.1 
- „Скупштина града Пожаревца“, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови“,, Позиција 
20, Економска класификација 423-Услуге по 
уговору (економска класификација 423591- 
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и 
комисија).

III
 Задужује се директни буџетски корисник 
Скупштина града да изврши измене у свом 
финансијском плану за 2013. годину тако да за 
средства из члана 1. овог решења увећа економску 
класификацију 423591- Накнаде члановима 
управних, надзорних одбора и комисија.

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење 

за финансије и јавне набавке.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 30. децембра 2013. године 

Број: 01-06-202/2013-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКО ВЕЋЕ
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства
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Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке,
- Шефу Одсека за скупштинске послове

33

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 30. децембра 2013. године разматрало 
је захтев Одељења за финансије и јавне набавке 
за допуну Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 01-06-192/2013 од 26. децембра 
2013. године, те је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 4/13) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), члана 
4. и члана 13. Одлуке о буџету града Пожаревца за 
2013. Годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/12, 8/13 и 13/13), донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни Решења Градског већа града 

Пожаревца

I
 У Решењу Градског већа града Пожаревца о 
употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-
06-192/2013-12 од 18. децембра 2013. године, врши 
се допуна тачке III, тако да иста има гласити: 
 „Средства из тачке 1. овог Решења 
исплатити са Раздела 3. – „Градска управа“, Глава 
3.1. „Градска управа града Пожаревца“, Функција 
130 „Опште услуге“, Позиција 43, Економска 
класификација 485 - „Накнада штете за повреде или 
штету нанету од државних органа“, а по пресуди 
Основног суда у Пожаревцу – 42 П. 1311/2012, а на 
рачун ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.

II
  Решење Градског већа града Пожаревца 
о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 
01-06-192/2013-12 од 18. децембра 2013. године у 
осталим деловима остаје неизмењено.

III
  Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“

У Пожаревцу, 30. децембра 2013. године 

Број: 01-06-202 /2013-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА 
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- Директору ЈКП „Комуналне службе“ 

Пожаревац,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 7. фебруара 2013. године, разматрало 
је захтев Центра за културу Пожаревац, за одобрење 
додатних средстава за куповину поклона за децу 
запослених, са изјашњењем Одељења за финансије 
и јавне набавке, па је на основу члана 91. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 
5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2014. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 18/13) донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу 
Пожаревац, број: 01-40-1800/2013, од 31. децембра 
2013. године, за обезбеђење додатних средстава 
за куповину поклона за децу запослених, са 
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изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца 10. јануара 2014. 
године и одобравају се средства у износу од 
17.200,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 18/13) са Раздела: 3 - „Градска 
управа“, Глава 3.1 - „Градска управа града 
Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“, 
Позиција 44, Економска класификација 499 - Текућа 
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3 - 
„Градска управа“, Глава 3.8 – „Култура“, Функција 
820 - „Услуге културе“, Позиција 152, Економска 
класификација 413- Накнаде у натури.

III
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“18/13), са Раздела 3 - „Градска 
управа “, Глава 3.8. - „Култура“, Функција 820 
- „Услуге културе“, Позиција 152, Економска 
класификација 413- Накнаде у натури.

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ директни корисник 

буџетских средстава Градска управа града 
Пожаревца да на основу тачке I и II овог Решења 
изврши измене у Финансијском плану за 2014. 
годину.

V
 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке и Центар за културу 
Пожаревац.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу, 7. фебруара 2014. године 

Број: 01-06-17/2014-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊA ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СЛУКПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Директору Центра за културу Пожаревац;
- Начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке,
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 3. марта 2014. године, разматрало 
је захтев Фондације Миленин дом – Галеријa 
Миленa Павловић Барили Пожаревац, за одобрење 
додатних средстава за плаћање услуге лица за 
безбедност и здравље на раду у току 2014. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке, па је на основу члана 91. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 
7/12 и 4/13) и члана 13. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ 18/13), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Галерије Миленa 
Павловић Барили Пожаревац, број 01-40-43/2014, 
за обезбеђење додатних средстава за плаћање 
услуге Лица за безбедност и здравље на раду, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца и одобравају се 
средства у износу од 120.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средстaва предвиђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2014. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 18/2013) са Раздела: 
3 - „Градска управа“, Глава 3.1 - „Градска управа 
града Пожаревца“, Функција 130 - „Опште услуге“, 
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Позиција 44, Економска класификација 499 - Текућа 
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3 - 
„Градска управа“, Глава 3.8 – „Култура“, Функција 
820 - „Услуге културе“, Позиција 158, Економска 
класификација 423- Услуге по уговору (у оквиру 
Финансијског плана Фондације Миленин дом 
– Галеријa Миленa Павловић Барили на економску 
класификацију 4235 – Стручне услуге).

III
 Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“18/13), са Раздела 3 - „Градска 
управа “, Глава 3.8. - „Култура“, Функција 820 
- „Услуге културе“, Позиција 158, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору (у оквиру 
Финансијског плана Фондације Миленин дом 
– Галеријa Миленa Павловић Барили са економске 
класификације 4235 – Стручне услуге).

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу, 3. март 2014. године 

Број: 01-06-34/2014-18

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧEЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Управнику Галерије Милене Павловић 

Барили Пожаревац;

-  Начелнику Одељења за финансије и јавне 
набавке, Милану Дабићу; 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 2014. године разматрало је Предлог 
допуне Плана локација за билборде на јавним 
површинама у граду Пожаревцу број 01-06-17/2013-
4-1 од 5.03.2013. године достављеног од стране 
Одељења за имовинско-правне, комуналне послове 
и саобраћај Градске управе града Пожаревца под 
бројем 01-353-5/2014 од 25. 02 .2014. године, те је 
на основу члана 91. став 1. тачка 2) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 4/13 –пречишћен текст ) и члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08.3/09, 7/12 
и 4/13), донело 

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Предлог допуне Плана 
локација за билборде на јавним површинама у граду 
Пожаревцу број 01-06-17/2013-4-1 од 5.03.2013. 
године достављеног од стране Одељења за 
имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца под бројем 01-
353-5/2014-1 од 25. 02 .2014. године.

 2. У Плану локација за билборде на јавним 
површинама у граду Пожаревцу број 01-06-17/2013-
4-1 од 5.03.2013. године, после локације XXVI 
додаје се нова локација XXVII која гласи:
 „ локација бр. XXVII

- редни број 1- лева страна кружног тока 
у улици Трг ослобођења;

- редни број 2- десна страна кружног тока 
у улици Трг ослобођења“ 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и исти објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“ .

У Пожаревцу, 3. марта 2014. године 
Број: 01-06-34/2014-21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
− Славку Живковићу, директору 

ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ ;

− Драгани Живановић, начелнику 
Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај;
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