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На основу члана 25. Закона о буџетском си-
стему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 
и 85/06) , члана 32. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07),члана 47. Закона о јавним приходима и 
јавним расходима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 76/91,,18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004), и чла-
на 27. става 1. тачке 2. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 2/ 
2008), Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 05.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 

2008. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Пожаревац за 2008. 

годину („Службени гласник општине Пожаревац“ 
број 5/2007 и 2/2008 и „Службени гласник града 
Пожаревца“ број 2), Члан 1. мења се и гласи:

„Примања и издаци буџета Града Пожаревца 
за 2008. годину (у даљем тексту: буџет), примања 
и издаци по основу датих кредита и продаје, одно-
сно набавке финансијске имовине и задуживање 
при отплати дуга утврђени су у следећим износи-
ма и то:

Ек. 
кл. Врста прихода средства

1 2 3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 131.824.881,00

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 677.999.210,00
 Порез на зараде 544.049.210,00
 Порез на приход од самосталних делатности 38.200.000,00
 Порез на приход од имовине 33.133.000,00
 Порез на друге приходе 62.617.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 215.730.575,00
 Порез на имовину 99.130.575,00
 Порез на наслеђе и поклон 16.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 100.600.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 256.939.000,00
 Средсдтва за противпожарну заштиту 500.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 228.500.000,00
 Порез на моторна возила 27.939.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 14.100.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 14.100.000,00

732 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 6.100.000,00

 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општи-
на 6.100.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 319.869.250,00
 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 315.871.540,00
 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 3.997.710,00
 УКУПНО ПОРЕЗИ 1.490.738.035,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 76.450.500,00
 Камата на средства буџета општине 15.600.000,00
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Ек. 
кл. Врста прихода средства

1 2 3
 Накнада за коришћење природних добара 36.580.500,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 24.270.000,00

 Накнада за коришћење добара од општег 
интереса у производњи ел. енергије, нафте и гаса 0,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 55.450.000,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 26.750.000,00
 Приходи општинског органа управе 14.450.000,00
 Накнада за уређење градског земљишта 14.250.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 900.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 900.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 4.450.000,00
 Остали приходи у корист нивоа општина 4.450.000,00

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ  
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 409.175,00

 Меморанд. ставке за рефундацију расхода из претходнегодине 409.175,00
 ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 137.659.675,00

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 77.120,00
 Примања од продаје покрeтних ствари у корист нивоа општина 77.120,00

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 150.000.000,00

 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у  
корист нивоа општина 150.000,000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 17.588.645,00

 Примања од продаје домаћих акција и осталог  
капитала у корист нивоа општина 17.588.645,00

 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у 
земљи 0,00

 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 167.665.765,00
 УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 305.325.440,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2008. ГОДИНИ 1.927.888.356,00

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Буџет Града Пожаревца за 2008. годину састоји 

се од:
1.  примања у износу од 1.628.474.830,00 динара;
2. издатака у износу 1.919.534.356,00 динара;
3.  буџетског дефицита у износу од 

293.809.526,00 динара.
Финансирање буџетског дефицита из става 1. 

овог члана вршиће путем:
 -  неутрошених пренетих средстава из претход-
не године у износу од 131.824.881,00 динара,

 -  средстава у износу од 11.984.645,00 динара, 
који представљају позитивну разлику између 
примања по основу наплате кредита и продаје 
финансијске имовине и издатака по основу да-
тих кредита и набавке финансијске имовине и

 -  примања по основу задуживања код јавних 
финансијских институција и пословних бана-
ка у износу од 150.000,000,00 динара.“

Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву планирају се сред-

ства у износу од 74.673.529,00 динара.“

Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи: 
„Примања буџета Града Пожаревца за 2008. го-

дину у укупном износу од 1.927.888.356,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђена су у следећим износима:
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 Шифра економске  
класификације

Средства из  
буџета

1 2 3
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА   
I. УКУПНА ПРИМАЊА  1.628.474.830,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.628.397.710,00
1. Порески приходи 71 1.164.768.785,00
 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 677.999.210,00
 1.2. Порез на имовину 713 215.730.575,00
 1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 256.939.000,00
 1.4.  Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
 1.5. Остали порески приходи 716+719 14.100.000,00
 1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 137.659.675,00
 - Од тога наплаћене камате 7411 15.600.000,00
 2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 77.120,00
4. Донације 731+732 6.100.000,00
5. Трансфери 733 319.869.250,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  1.922.284.356,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.531.517.716,00
1. Расходи за запослене 41 415.023.444,00
2. Коришћење роба и услуга 42 375.801.403,00
3.Употреба основних средстава 43 50.000,00
4. Отплата камата 44 10.000,00
5. Субвенције 45 181.038.137,00
6. Права из социјалног осигурања 47 20.783.975,00
7. Остали расходи 48+49 185.955.898,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 113.165.267,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 390.766.640,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 239.689.592,00
VI.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА  

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС  
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА 
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОФИНЕ (IV-V)

92–62 11.984.645,00

III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -293.809.526,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ  
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7–7411+8)-(4–44+5) -309.399.526,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)  -281.824.881,00
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 17.588.645,00
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 Шифра економске  
класификације

Средства из  
буџета

1 2 3
  V.  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  

НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 5.604.000,00
VI.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 

И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС 
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА 
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 92–62 11.984.645,00

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 150.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 150.000.000,00
1.1.  Задуживање код јавних финансијских институција и  

 пословних банака 9113+9114 150.000.000,00

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 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
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 0,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) -131.824.881,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  293.809.526,00

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи: 
„Издаци буџета за 2008. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета
Издаци из 

додатних прихода 
буџ. корисника

Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 415.057.874,00 43.472.856,00 458.530.730,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 298.213.624,00 26.586.932,00 324.800.556,00
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 53.751.761,00 5.208.050,00 58.959.811,00
413 Накнада у натури 4.886.510,00 330.566,00 5.217.076,00
414 Социјална давања запосленима 4.134.438,00 7.821.173,00 11.955.611,00
415 Накнаде за запослене 3.875.250,00 564.604,00 4.439.854,00
416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 50.196.291,00 2.961.531,00 53.157.822,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 375.766.973,00 101.679.857,00 477.446.830,00
421 Стални трошкови 130.418.179,00 18.311.709,00 148.729.888,00
422 Трошкови путовања 28.199.245,00 2.423.083,00 30.622.328,00

423 Услуге по уговору 74.432.914,00 17.054.160,00 91.487.074,00
424 Специјализоване услуге 52.006.558,00 9.255.300,00 61.261.858,00
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екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета
Издаци из 

додатних прихода 
буџ. корисника

Укупна средства

425 Текуће поправке и одржавање 72.920.873,00 18.694.354,00 91.615.227,00
426 Материјал 17.789.204,00 35.941.251,00 53.730.455,00
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 50.000,00 1.280.980,00 1.330.980,00
431 Употреба основних средстава 50.000,00 1.280.980,00 1.330.980,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000,00 70.000,00 80.000,00
441 Отплате домаћих камата 10.000,00 70.000,00 80.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 181.038.137,00 0,00 181.038.137,00
451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 177.085.184,00 0,00 177.085.184,00
454 Субвенције приватним предузећима 3.952.953,00 0,00 3.952.953,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 352.854.859,00 0,00 352.854.859,00
463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 352.854.859,00 0,00 352.854.859,00
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 20.783.975,00 0,00 20.783.975,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 20.783.975,00 0,00 20.783.975,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 105.598.367,00 1.090.800,00 106.689.167,00

481
Донације невладиним организацијама 
и удружењима 86.396.742,00 0,00 86.396.742,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 5.353.455,00 850.800,00 6.204.255,00
483 Казне по судским решењима 7.324.350,00 140.000,00 7.464.350,00
484 Накнада штете за повреде или штету  

насталу услед елементарних непогода 6.523.820,00 0,00 6.523.820,00
485 Накнада штете за повреде или  

штете нанете од стране држ. органа 0,00 100.000,00 100.000,00
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 80.357.531,00 0,00 80.357.531,00
499 Стална резерва 5.684.002,00 0,00 5.684.002,00
499 Текућа резерва 74.673.529,00 0,00 74.673.529,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 383.666.618,00 32.758.000,00 416.424.618,00
511 Зграде и грађевински објекти 312.750.767,00 27.836.000,00 340.586.767,00
512 Машине и опрема 57.192.707,00 3.700.000,00 60.892.707,00
514 Култивисана имовина 9.486.734,00 0,00 9.486.734,00
515 Нематеријална имовина 4.236.410,00 1.222.000,00 5.458.410,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 900.000,00 900.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 900.000,00 900.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.102.312,00 155.000,00 3.257.312,00
541 Земљиште 3.102.312,00 155.000,00 3.257.312,00
55 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

КОЈА СЕ ФИНАНСИРА 
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 3.997.710,00 0,00 3.997.710,00

551 Нeфинансијска имовина која се 
финансира из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана 3.997.710,00 0,00 3.997.710,00
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екон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета
Издаци из 

додатних прихода 
буџ. корисника

Укупна средства

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5.604.000,00 16.331.400,00 21.935.400,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 5.604.000,00 16.331.400,00 21.935.400,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.927.888.356,00 197.738.893,00 2.121.629.539,00

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Средства из буџета, у укупном износу од 1.927.888.356,00 динара, распоређују се по корисницима и то:
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1 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

1.1. ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
040 Породица и деца

1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

2 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- 
треће дете 2.000.000,00 0,00 2.000,000,00

Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

070
Социјална помоћ угроженом станов-
ништву некласификована на другом ме-
сту

3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна 
помоћ 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

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

4 411 Плате и додаци запослених 3.936.785,00 0,00 3.936.785,00
5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 704.700,00 0,00 704.700,00
6 414 Социјална давања запосленима 358.850,00 0,00 358.850,00
7 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 212.000,00 0,00 212.000,00
8 421 Стални трошкови 1.545.480,00 0,00 1.545.480,00
9 422 Трошкови путовања 650.000,00 0,00 650.000,00
10 423 Услуге по уговору 16.491.135,00 0,00 16.491.135,00
11 424 Специјализоване услуге 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00
12 426 Материјал 269.000,00 0,00 269.000,00

12/1 441 Отплата домаћих камата 10.000,00 0,00 10.000,00
13 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 0,00 0,00 0,00

Средства буџетске резерве:
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14 484
Накнада штете за повреде или штету наста-
лу услед елем. Непог. 6.523.820,00 0,00 6.523.820,00

15 499 Стална буџетска резерва 5.684.002,00 0,00 5.684.002,00
16 499 Текућа буџетска резерва 74.673.529,00 0,00 74.673.529,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 115.319.301,00 0,00 115.319.301,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 115.319.301,00 0,00 115.319.301,00

160
Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту

17 424 Рушење бесправно зиданих објеката 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
474 Вишенаменски развојни пројекти

18 511 Израда дигиталних ортофото подлога 0,00 0,00 0,00
19 511 Израда планова детаљне регулације ГУП-а 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
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

21 424 Дератизација 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
22 424 Дезинсекција 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
23 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00

660 Стамбени развој и развој заједнице не-
класификован на другом месту

24 424 Објекти “Малог урбанизма” -одржавање  0,00 0,00 0,00
25 511 Објекти “Малог урбанизма”-инвестиције 0,00 0,00 0,00

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

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 0,00 0,00 0,00
912 Основно образовање

26 422 Превоз у основном образовању 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00
27 472 Смештај деце ометене у развоју 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00
28 472 Награде за Дан у образовању 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 24.050.000,00 0,00 24.050.000,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 24.050.000,00 0,00 24.050.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 165.719.301,00 0,00 165.719.301,00

1.2.
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  
УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА 

010 Болест и инвалидност

29 481 Општинска организација церебралне пара-
лизе 730.300,00 0,00 730.300,00

30 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-
Смедерево 220.000,00 0,00 220.000,00

31 481 Организација ментално недовољно 
развијених лица 220.000,00 0,00 220.000,00

Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 1.170.300,00 0,00 1.170.300,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.170.300,00 0,00 1.170.300,00
012 Инвалидност

32 481 Међуопштинска организација слепих 280.000,00 0,00 280.000,00

33 481 Међуопштинска организација глувих 
и наглувих 220.000,00 0,00 220.000,00

34 481 Савез цивилних инвалида рата 220.000,00 0,00 220.000,00
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 720.000,00 0,00 720.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 720.000,00 0,00 720.000,00
020 Старост

35 481 Општинска организација пензионера 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00

070
Социјална помоћ угроженом станов-
ништву некласификована на другом 
месту

36 481 Општ. организација Црвеног крста-Народна 
кухиња 5.148.000,00 0,00 5.148.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 5.148.000,00 0,00 5.148.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 5.148.000,00 0,00 5.148.000,00

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

37 481 Савез бораца 270.000,00 0,00 270.000,00
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 270.000,00 0,00 270.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 270.000,00 0,00 270.000,00

160 Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту

38 481 Учешће општине у програмима НВО 
и Удружења 5.765.000,00 0,00 5.765.000,00
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39 481 Опште удружење предузетника “Слога” По-
жаревац 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 7.045.000,00 0,00 7.045.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.045.000,00 0,00 7.045.000,00
320 Услуге противпожарне заштите

40 481 Дотације  Ватрогасној јединици 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 0,00 0,00 0,00

660 Стамбени развој и развој заједнице не-
класификован на другом месту

41 481 Дотације  Скупштини зграде Дома пензи-
нера 250.000,00 0,00 250.000,00

Извори финансирања за функцију 660: 
01 Приходи из буџета 250.000,00 0,00 250.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 250.000,00 0,00 250.000,00
710 Медицински производи, уређаји и опрема

42 481 Помоћ у опремању здравства 4.530.050,00 0,00 4.530.050,00
Извори финансирања за функцију 710: 
01 Приходи из буџета 4.530.050,00 0,00 4.530.050,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 4.530.050,00 0,00 4.530.050,00
810 Услуге рекреације и спорта

43 481 Дотације спортским омладинским 
организацијама 45.070.000,00 0,00 45.070.000,00

44 481 Уређење стадиона “ Млади Радник” 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

45 481 Рефундација трошкова коришћења Спорт-
ске хале спортским клубовима 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 53.070.000,00 0,00 53.070.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 53.070.000,00 0,00 53.070.000,00
820 Услуге културе

46 481 Фондација “Пожаревачки мир” 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00
840 Верске и друге услуге заједнице

47 481 Дотације верским заједницама 2.472.000,00 0,00 2.472.000,00
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 2.472.000,00 0,00 2.472.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 2.472.000,00 0,00 2.472.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 79.745.350,00 0,00 79.745.350,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 245.464.651,00 0,00 245.464.651,00

2 СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

2.1. СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
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110
Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови 
и спољни послови

48 411 Плате и додаци запослених 4.206.830,00 0,00 4.206.830,00
49 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 753.020,00 0,00 753.020,00
50 413 Накнаде у натури 10.600,00 0,00 10.600,00
51 414 Социјална давања запосленима 53.000,00 0,00 53.000,00
52 416 Награде, бонуси и остали расходи 200.000,00 0,00 200.000,00
53 422 Трошкови путовања 250.000,00 0,00 250.000,00
54 423 Услуге по уговору 25.460.000,00 0,00 25.460.000,00
55 426 Материјал 286.200,00 0,00 286.200,00
56 481 Дотације политичким странкама 1.620.100,00 0,00 1.620.100,00

56/1 551
Нефинансијска имовина која се финансира 
из средстава за реализацију Националног  
инвестиционог плана

3.997.710,00 0,00 3.997.710,00

56/2 621 Набавка финансијске имовине-Оснивачки 
улог за РРА 54.000,00 0,00 54.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 36.891.460,00 0,00 36.891.460,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 36.891.460,00 0,00 36.891.460,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 36.891.460,00 0,00 36.891.460,00

2.2. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

160 Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту

57 416 Награде, бонуси и остали расходи 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
58 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
59 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
60 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
61 426 Материјал 405.660,00 0,00 405.660,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 4.155.660,00 0,00 4.155.660,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 4.155.660,00 0,00 4.155.660,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 4.155.660,00 0,00 4.155.660,00

2.3.
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКИМ 
МАНИФЕСТАЦИЈАМА

160 Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту
ЈП “Паркинг сервис” Пожаревац

62 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 100.000,00 0,00 100.000,00

63 451
4512- Капиталне субвенције јавним нефи-

нан. предузећима -Куповина “Паук” 
возила

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
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470 Остале делатности

ЈП “Љубичево”

64 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 10.984.192,00 0,00 10.984.192,00

64/1 451
4512- Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским пред.-Реконструкција 
крова штале 1 у Љубичеву

2.908.100,00 0,00 2.908.100,00

Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 13.892.292,00 0,00 13.892.292,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 13.892.292,00 0,00 13.892.292,00
510 Управљање отпадом

ЈКП “Комуналне службе”

65 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00

66 451 4512- Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред. 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00

67 451
4512- Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским пред.- 
Проширење гробља у Костолцу

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00
630 Водоснабдевање 

ЈКП “Водовод и канализација” 

68 451
4511- Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима- 
субвенције инвалидима

1.333.953,00 0,00 1.333.953,00

69 451 4512- Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред. 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00

70 451

4512- Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским пред.- 
Реализација пројекта НИП-а - 
Изградња водовода Пожаревац Дра-
говац

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

71 451
4512- Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским пред.- 
Израда и реализација пројеката

19.347.283,00 0,00 19.347.283,00

71/1 451
4512- Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским пред.- 
Реализација пројекта “Изградња ре-
зервоара Кључ”

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 38.081.236.00 0,00 38.081.236,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 38.081.236.00 0,00 38.081.236,00
820 Услуге културе

Организациони одбор ЉКИ

72 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00

КД “Кнез Михаило”
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73 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

Меморијални аеро-митинг Љубиша 
Величковић-Костолац

74 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00
830 Услуге емитовања и издаваштва

ЈП “Радио Пожаревац”

75 451 4511- Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 11.048.236,00 0,00 11.048.236,00

75/1 451
4512- Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским пред.- 
Набавка дигиталног линка и видео 
надзора

450.000,00 0,00 450.000,00

Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета 11.498.236,00 0,00 11.498.236,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 11.498.236,00 0,00 11.498.236,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 91.641.764,00 0,00 91.641.764,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 132.688.884,00 0,00 132.688.884,00

3 ГРАДСКА УПРАВА

3.1. ГРАДСКА УПРАВА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

76 411 Плате и додаци запослених 93.297.890,00 0,00 93.297.890,00
77 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.700.363,00 0,00 16.700.363,00
78 413 Накнаде у натури 1.309.800,00 0,00 1.309.800,00
79 414 Социјална давања запосленима 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00
80 415 Накнаде за запослене 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
81 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 31.729.017,00 0,00 31.729.017,00
82 421 Стални трошкови 15.162.000,00 0,00 15.162.000,00
83 422 Трошкови путовања 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
84 423 Услуге по уговору 6.805.000,00 0,00 6.805.000,00
85 425 Текуће поправке и одржавање 8.270.000,00 0,00 8.270.000,00
86 426 Материјал 6.541.000,00 0,00 6.541.000.00
87 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 4.480.000,00 0,00 4.480.000,00
88 483 Новчане казне по судским решењима 1.865.930,00 0,00 1.865.930,00
89 511 Згрaде и грађевински објекти 1.882.500,00 0,00 1.882.500,00
90 512 Машине и опрема 7.321.293,00 0,00 7.321.293,00

91 515 Нематеријална имовина 300.000,00 0,00 300.000,00
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Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 202.934.793,00 0,00 202.934.793,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 202.934.793,00 0,00 202.934.793,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 202.934.793,00 0,00 202.934.793,00

3.2. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту

92 411 Плате и додаци запослених 7.201.117,00 0,00 7.201.117,00
93 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.357.120,00 0,00 1.357.120,00
94 413 Накнаде у натури 126.200,00 0,00 126.200,00
95 414 Социјална давања запосленима 10.000,00 0,00 10.000,00
96 415 Накнаде за запослене 19.080,00 0,00 19.080,00
97 416 Награде, бонуси и остали расходи 2.840.810,00 0,00 2.840.810,00
98 421 Стални трошкови 2.666.106,00 174.000,00 2.840.106,00
99 422 Трошкови путовања 51.400,00 10.000,00 61.400,00
100 423 Услуге по уговору 1.830.471,00 75.000,00 1.905.471,00
101 424 Специјализоване услуге 140.529,00 177.000,00 317.529,00
102 425 Текуће поправке и одржавање 952.708,00 440.000,00 1.392.708,00
103 426 Материјал 762.976,00 11.000,00 773.976,00
104 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 0,00 0,00 0,00
105 511 Згрaде и грађевински објекти 8.054.000,00 5.031.000,00 13.085.000,00
106 512 Машине и опрема 1.119.700,00 59.000,00 1.178.700,00

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

27.132.217,00 
5.977.000,00

27.132.217,00 
5.977.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 27.132.217,00 5.977.000,00 33.109.217,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 27.132.217,00 5.977.000,00 33.109.217,00

3.3. ГРАДСКИ ФОНДОВИ

Фонд противпожарне заштите
320 Услуге противпожарне заштите

107 421 Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00
108 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
109 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 830.000,00 0,00 830.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 830.000,00 0,00 830.000,00
Аграрни фонд града Пожаревца

421 Пољопривреда
110 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
111 423 Услуге по уговору 540.000,00 0,00 540.000,00
112 621 Набавка домаће финансијске имовине 5.550.000,00 16.331.400,00 21.881.400,00

Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 6.190.000,00 16.331.400,00 22.521.400,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 6.190.000,00 16.331.400,00 22.521.400,00

Фонд за развој града Пожаревца
530 Смањење загађености

113 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
114 423 Услуге по уговору 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00

115 451 4512- Капиталне субвенције јав.нефин.
предузећима и организацијама 16.294.630,00 0,00 16.294.630,00

116 463 4632- Капиталне донације и трансфери оста-
лим нивоима власти 58.240.780,00 0,00 58.240.780,00

Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 75.775.410,00 0,00 75.775.410,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 75.775.410,00 0,00 75.775.410,00

Фонд за  заштиту животне средине
530 Смањење загађености

116/1 411 Плате и додаци запослених 322.395,00 0,00 322.395,00
116/2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 57.715,00 0,00 57.715,00
116/3 413 Накнаде у натури 60.000,00 0,00 60.000,00
116/4 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
116/5 415 Накнаде за запослене 50.000,00 0,00 50.000,00
116/6 416 Награде, бонуси и остали расходи 150.000,00 0,00 150.000,00
117 421 Стални трошкови 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
118 422 Трошкови путовања 200.000,00 0,00 200.000,00
119 423 Услуге по уговору 2.271.290,00 0,00 2.271.290,00

119/1 424 Специјализоване услуге 2.759.422,00 0,00 2.759.422,00
119/2 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00
119/3 426 Материјал 900.000,00 0,00 900.000,00
119/4 431 Амортизација некретнина и опреме 50.000,00 0,00 50.000,00

120 451 4512- Капиталне субвенције јав.нефин.
предузећима и организацијама 69.148.790,00 0,00 69.148.790,00

120/1 454 Субвенције приватним предузећима 3.952.953,00 0,00 3.952.953,00

121 463 4632- Капиталне донације и трансфери оста-
лим нивоима власти 152.019.733,00 0,00 152.019.733,00

121/1 481 Дотације невладиним организацијама 5.031.292,00 0,00 5.031.292,00

121/2 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног  
нивоа власти другом

390.000,00 0,00 390.000,00

121/3 512 Машине и опрема 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
121/4 515 Нематеријална имовина 100.000,00 0,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 239.713.590,00 0,00 239.713.590,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 239.713.590,00 0,00 239.713.590,00
Фонд за изградњу станова солидарности

610 Стамбени развој
122 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
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123 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
124 423 Услуге по уговору 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00
125 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
126 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 80.000,00 80.000,00
127 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 20.400,000,00 20.400,000,00

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00
Фонд за доделу стипенидија

980 Образовање некласификовано на другом 
месту 

128 421 Стални трошкови 16.600,00 0,00 16.600,00
129 423 Услуге по уговору 282.000,00 0,00 282.000,00
130 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 5.847.375,00 0,00 5.847.375,00

Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 6.145.975,00 0,00 6.145.975,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 6.145.975,00 0,00 6.145.975,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 328.654.975,00 40.231.400,00 368.886.375,00

3.4. КУЛТУРА
820 Услуге културе

131 411 Плате и додаци запослених 50.997.883,00 1.232.346,00 52.230.229,00
132 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.130.712,00 676.319,00 9.807.031,00
133 413 Накнаде у натури 1.143.470,00 103.424,00 1.246.894,00
134 414 Социјална давања запосленима 494.288,00 440.000,00 934.288,00
135 415 Накнаде за запослене 310.360,00 30.000,00 340.360,00
136 416 Награде, бонуси и остали расходи 2.046.889,00 535.000,00 2.581.889,00
137 421 Стални трошкови 10.882.328,00 4.254.092,00 15.136.420,00
138 422 Трошкови путовања 4.060.245,00 1.362.000,00 5.422.245,00
139 423 Услуге по уговору 11.021.523,00 6.713.750,00 17.735.273,00
140 424 Специјализоване услуге 8.095.505,00 2.058.000,00 10.153.505,00
141 425 Текуће поправке и одржавање 1.389.280,00 780.000,00 2.169.280,00
142 426 Материјал 2.524.568,00 2.270.000,00 4.794.568,00
143 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 10.795,00 339.800,00 350.595,00
144 511 Згрaде и грађевински објекти 9.798.861,00 925.000,00 10.723.861,00
145 512 Машине и опрема 1.950.000,00 2.324.000,00 4.274.000,00
146 515 Нематеријална имовина 2.336.410,00 1.162.000,00 3.498.410,00
147 523 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 

 
116.193.117,00 

25.405.731,00
116.193.117,00 
25.405.731,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 116.193.117,00 25.405.731,00 141.598.848,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.4. 116.193.117,00 25.405.731,00 141.598.848,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 16 - Број 4 05.12.2008.
Ра

зд
ео

 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
иј

а 

П
оз

иц
иј

а 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Буџет

Сопствени 
приходи 
и остали 
извори 

прихода

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.5. ФИЗИЧКА КУЛТУРА

810 Услуге рекреације и спорта
148 411 Плате и додаци запослених 1.738.459,00 11.700.000,00 13.438.459,00
149 412 Социјални доприноси на терет послодавца 311.173,00 2.094.300,00 2.405.473,00
150 413 Накнаде у натури 0,00 32.000,00 32.000,00
151 414 Социјална давања запосленима 0,00 305.000,00 305.000,00
152 415 Накнаде за запослене 0,00 390.000,00 390.000,00
153 416 Награде, бонуси и остали расходи 216.000,00 370.000,00 586.000,00
154 421 Стални трошкови 5.760.500,00 760.000,00 6.520.500,00
155 422 Трошкови путовања 202.600,00 35.000,00 237.600,00
156 423 Услуге по уговору 929.900,00 532.000,00 1.461.900,00
157 424 Специјализоване услуге 432.000,00 400.000,00 832.000,00
158 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 2.895.000,00 2.895.000,00
159 426 Материјал 322.440,00 699.000,00 1.021.440,00
160 431 Употреба основних средстава 0,00 580.000,00 580.000,00
161 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 286.600,00 0,00 286.600,00

162 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом 0,00 180.000,00 180.000,00

163 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 0,00 0,00
164 511 Зграде и грађевински објекти 7.966.502,00 0,00 7.966.502,00
165 512 Машине и опрема 0,00 512.000,00 512.000,00
166 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00
167 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 700.000,00 700.000,00

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

18.166.174,00 
22.244.300,00

18.166.174,00 
22.244.300,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 18.166.174,00 22.244.300,00 40.410.474,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 18.166.174,00 22.244.300,00 40.410.474,00

3.6. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
911 Предшколско образовање

168 411 Плате и додаци запослених 96.810.155,00 0,00 96.810.155,00
169 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.617.783,00 0,00 17.617.783,00
170 413 Накнаде у натури 1.672.000,00 0,00 1.672.000,00
171 414 Социјална давања запосленима 0,00 6.299.280,00 6.299.280,00
172 416 Награде, бонуси и остали расходи 7.072.985,00 0,00 7.072.985,00
173 421 Стални трошкови 5.379.775,00 10.629.120,00 16.008.895,00
174 422 Трошкови путовања 0,00 629.083,00 629.083,00
175 423 Услуге по уговору 0,00 1.860.110,00 1.860.110,00
176 424 Специјализоване услуге 0,00 5.920.300,00 5.920.300,00
177 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 13.477.854,00 13.477.854,00
178 426 Материјал 0,00 32.386.851,00 32.386.851,00

179 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 700.980,00 700.980,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 4 - Страна 17 05.12.2008.
Ра

зд
ео

 

Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
иј

а 

П
оз

иц
иј

а 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Буџет

Сопствени 
приходи 
и остали 
извори 

прихода

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
180 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 151.000,00 151.000,00
181 511 Зграде и грађевински објекти 19.231.498,00 0,00 19.231.498,00

181/1 512 Машине и опрема 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 

151.584.196,00
72.054.578,00

151.584.196,00 
72.054.578,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 151.584.196,00 72.054.578,00 223.638.774,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 151.584.196,00 72.054.578,00 223.638.774,00

3.7. ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”

620 Развој заједнице
182 411 Плате и додаци запоселних 35.499.760,00 13.152.636,00 48.652.396,00
183 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.366.935,00 2.347.581,00 8.714.516,00
184 413 Накнаде у натури 534.440,00 184.542,00 718.982,00
185 414 Социјална давања запосленима 149.600,00 634.693,00 784.293,00
186 415 Накнаде за запослене 295.810,00 59.804,00 355.614,00
187 416 Награде, бонуси и остали расходи 2.601.830,00 1.918.231,00 4.520.061,00
188 421 Стални трошкови 87.675.390,00 2.185.217,00 89.860.607,00
189 422 Трошкови путовања 5.000,00 320.000,00 325.000,00
190 423 Услуге по уговору 6.394.520,00 4.470.000,00 10.864.520,00
191 424 Специјалнизоване услуге 23.169.102,00 700.000,00 23.869.102,00
192 425 Текуће одржавање 62.208.885,00 1.010.000,00 63.218.885,00
193 426 Материјал 5.666.460,00 410.000,00 6.076.460,00
194 441 Отплата домаћих камата 0,00 70.000,00 70.000,00
195 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 472.660,00 180.000,00 652.660,00

196 483 Новчане казне по судским решењима 5.458.420,00 60.000,00 5.518.420,00
196/1 484 Накнада штете за повреде или штету наста-

лу услед елем. Непог. 0,00 0,00 0,00

197 485 Накнаде штете нанете од стране државних 
органа 0,00 100.000,00 100.000,00

198 511 Зграде и грађевински објекти 264.817.406,00 1.480.000,00 266.297.406,00
199 512 Машине и опрема 41.601.714,00 805.000,00 42.406.714,00
200 514 Култивисана имовина 9.486.734,00 0,00 9.486.734,00
201 515 Нематеријална имовина 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
202 541 Земљиште 3.102.312,00 155.000,00 3.257.312,00

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

557.006.978,00 
30.242.704,00

557.006.978,00 
30.242.704,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 557.006.978,00 30.242.704,00 587.249.682,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 557.006.978,00 30.242.704,00 587.249.682,00

3.8. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912 Основно образовање

Донације и трансфери осталим нивоима 
власти
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203 463 4631-Текуће донације: 48.333.908,00 0,00 48.333.908,00

413-накнаде у натури  - 6.350.072,00
415-накнаде за запослене - 2.605.268,00
416- награде, бонуси и остали посебни рас-

ходи - 2.635.947,00
421-стални трошкови - 24.862.300,00
422-трошкови путовања - 521.754,00
423-услуге по уговору - 2.224.235,00
424-специјализоване услуге - 566.891,00
425- текуће поправке и одржавање - 

4.048.818,00
426-материјал  - 4.516.123,00
482- порези, обавезне таксе и казне намет-

нуте од једног нивоа власти другом - 
2.500,00

204 463 4632-Капиталне донације: 17.528.671,00 0,00 17.528.671,00
511- зграде и грађевински објекти - 

15.104.010,00
512-машине и опрема - 2.424.661,00
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 65.862.579,00 0,00 65.862.579,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 65.862.579,00 0,00 65.862.579,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 65.862.579,00 0,00 65.862.579,00

3.9. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920 Средње образовање

Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

205 463 4631-Текуће донације: 45.522.969,00 0,00 45.522.969,00
413-накнаде у натури  - 3.416.992,00
415-накнаде за запослене - 2.682.770,00
416- награде, бонуси и остали посебни рас-

ходи - 2.533.916,00
421-стални трошкови - 21.560.626,00
422-трошкови путовања - 1.039.854,00
423-услуге по уговору - 3.557.762,00
424-специјализоване услуге - 621.793,00
425- текуће поправке и одржавање - 

4.246.415,00
426-материјал - 5.857.841,00
482- порези, обавезне таксе и казне намет-

нуте од једног нивоа власти другом - 
5.000,00

206 463 4632-Капиталне донације: 9.800.408,00 0,00 9.800.408,00
511- зграде и грађевински објекти - 

7.077.303,00
512-машине и опрема - 2.723.105,00
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Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 55.323.377,00 0,00 55.323.377,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 55.323.377,00 0,00 55.323.377,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 55.323.377,00 0,00 55.323.377,00

3.10. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
980 Образовање некласификовано на другом месту

Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

207 463 4631-Текуће донације: 2.432.280,00 0,00 2.432.280,00
411- Плате и додаци запослених 

-1.125.343,00
412- Социјални доприноси на терет посло-

давца -217.937,00
416- Награде, бонуси и остали посебни рас-

ходи - 15.000,00
421-Стални трошкови - 418.000,00
422-Трошкови путовања - 30.000,00
423-Услуге по уговору - 312.000,00
424-Специјализоване услуге - 314.000,00

208 463 4632-Капиталне донације: 100.000,00 0,00 100.000,00
512-Машине и опрема - 100.000,00
Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 2.532.280,00 0,00 2.532.280,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.532.280,00 0,00 2.532.280,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 2.532.280,00 0,00 2.532.280,00

3.11. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти

209 463 4631-Текуће донације: 16.876.110,00 0,00 16.876.110,00
411- Плате и додаци запослених 

-8.000.000,00
412- Социјални доприноси на терет посло-

давца -1.432.000,00
413-Накнаде у натури - 150.000,00
416- Награде, бонуси и остали посебни рас-

ходи - 890.000,00
421-Стални трошкови - 1.596.000,00

422-Трошкови путовања - 65.000,00

423-Услуге по уговору - 1.878.110,00

424-Специјализоване услуге - 60.000,00
425- Текуће поправке и одржавање - 

550.000,00
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426-Материјал - 1.035.000,00
472- Опремање корисника  и трошкови сах-

ране- 1.200.000,00
482- порези, обавезне таксе и казне намет-

нуте од једног нивоа власти другом - 
20.000,00

210 463 4632-Капиталне донације: 2.000.000,00 0,00 2.000,000,00
511- зграде и грађевински објекти - 

1.800.000,00
512-Машине и опрема-200.000,00
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 18.876.110,00 0,00 18.876.110,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 18.876.110,00 0,00 18.876.110,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 18.876.110,00 0,00 18.876.110,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.544.266.796,00 196.155.713,00 1.740.422.509,00

4 ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330 Судови

211 411 Плате и додаци запослених 4.202.350,00 501.950,00 4.704.300,00

212 412 Социјални доприноси на терет послодавца 752.240,00 89.850,00 842.090,00

213 413 Накнаде у натури 30.000,00 10.600,00 40.600,00

214 414 Социјална давања запосленима 78.700,00 142.200,00 220.900,00

215 415 Накнаде за запослене 0,00 84.800,00 84.800,00

216 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 126.760,00 138.300,00 265.060,00

217 421 Стални трошкови 0,00 169.280,00 169.280,00

218 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00

219 423 Услуге по уговору 67.075,00 178.300,00 245.375,00

220 425 Текуће одржавање 0,00 91.500,00 91.500,00

221 426 Материјал 110.900,00 129.400,00 240.300,00

222 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00
Извори финансирања за функцију 330: 
01 Приходи из буџета 
07 Донације од осталих нивоа власти

5.468.025,00 
1.583.180,00

5.468.025,00 
1.583.180,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 5.468.025,00 1.583.180,00 7.051.205,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 5.468.025,00 1.583.180,00 7.051.205,00

УКУПНО  РАСХОДИ У 2008. ГОДИНИ: 1.927.888.356,00 197.738.893,00 2.125.627.249,00

Члан 7.
Остале одредбе Одлуке о буџету општине Пожаревац за 2008. годину („Службени гласник општине 

Пожаревац“ број 5/2007 и 2/2008 и „Службени гласник града Пожаревца“ број 2/2008) остају неизмењене.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града По-
жарев ца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. године  Број:01–06–95/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

2

На основу члана 8. и 72. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и 
на основу члана 27. а у вези са чланом 120. Ста-
ту та града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града По жа рев-
ца, на седници од 05.12.2008. године, донела је 

ОДЛУКУ 
о месним заједницама

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се образовање, спајање, 

уки да ње, послови, одлучивање, организација и фи-
нан си рање месних заједница, као облика месне само-
управе, као и друга питања рада месних за јед ни ца. 

Члан 2. 
Месна заједница је облике месне самоуправе, у 

којој локално становништво задовољава своје по-
требе и интересе. 

Члан 3. 
Месна заједница има назив, који може имати ге-

ографско, етнографско, историјско и друго обе леж-
је, као и име историјске или неке друге знамените 
лич ности. 

Скупштина града утврђује назив месне зајед ни це.
Назив месне заједнице утврђен овом одлуком 

мо же се променити по претходно прибављеном ми-
шље њу савета месне заједнице. 

Иницијативу за промену назива месне заједнице 
може покренути савет месне заједнице. 

Члан 4. 
Месна заједница има својство правног лица у 

погледу права и обавеза утврђених законом, стату-
том и овом одлуком. 

Месна заједница има свој статут, који доноси са-
вет месне заједнице, у складу са законом и овом од-
луком. 

Сагласност на статут месне заједнице даје Скуп-
штина града. 

Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика, пречника 32мм. испи-

сан је на српском језику, ћириличним писмом, са 
следећом садржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписује се назив 
„Република Србија“. 

У другом и трећем кругу исписује се „Град 
Пожаревац-Месна заједница _____________“. 

У дну печата исписује се седиште месне заје-
дни це. 

Изнад седишта месне заједнице исписује се ред-
ни број печата, односно римска цифра.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у коме у хоризонталним редовима ис пи-
сује се, ћириличним писмом, следећа садржина.

Република Србија 
Град Пожаревац

Месна заједница „____________“
Број___________

_________20____ године
(Седиште месне заједнице)

Месна заједница има рачун.

Члан 5.
Месна заједница може имати празник, који се 

утврђује статутом месне заједнице. 

Члан 6. 
Имовину месне заједнице чине средства за рад, 

покретне ствари и права. 

Члан 7.
У сваком сеоском насељу месна заједница носи 

назив насељеног места.
У сеоским насељима, месне заједнице су: „Ба-

ре“, „Батовац“, „Берање“, „Брадарац“, „Бра ти-
нац“,„Брежане“, „Бубушинац“, „Драговац“, „Дрм но“, 
„Ду бравица“, „Живица“, „Касидол“, „Кле нов ник“, 
„Кличевац“, „Лучица“, Маљуревац“, „На бр ђе“, 
„Острово“, „Петка“, „Пољана“, „Пру гово“, „Речица“, 
„Село Костолац“, „Трњане“ и „Ћи ри ко вац“.

У граду Костолцу месна заједница носи назив: 
Градска месна заједница „Костолац“.

У граду Пожаревцу месне заједнице су:

1.  Месна заједница „БРАЋА ВУЈОВИЋ“, у 
коју спадају следеће улице:

     Светосавска, Доситејева, Кнез Милошев ве-
нац, Браничевски сквер, Радомира Миленића 
„Руса, Трг Радомира Вујовића (само не-
парни бројеви), Делиградска, Браничевска, 
Димитрија Туцовића, Сопотска, Прилепска, 
Карађорђева, Скопљанска, Гргура Вујовића, 
др Николе Хаџи-Николића и Моше Пијаде 
(сви парни бројеви и непарни од 11 до краја).
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2.  Месна заједница „БУЛЕВАР“, у коју спа да-
ју следеће улице:

     Љубовијска, Драже Марковића, Трише Ка-
цле ро вића, Југовићева, Војвођанска, Зетска, 
Крајинска, Васе Чарапића, Изворска, Пио-
нир ски трг (осим ламела 13, 15 и 17), Бош-
кова, др Воје Дулића, Николе Тесле, Илије 
Петровића, Книћанинова, Висока, Трш ћан-
ска, Боже Димитријевића, Његошева, Вељ-
ка Дугошевића, Таковска, Градско сокаче, 
Да вор јанке Пауновић, Лењинова, Станоја 
Гла ва ша, Угљешина, Сремска, Јована Шер-
ба но вића (само непарни бројеви од 19–25), 
Цвет ка Павловића, Милене Павловић-Барили, 
23. српске дивизије, Данила Киша, Милоша 
Цр њан ског, Сент Андрејска, Капетан Ми-
шина, Воје Вујовића, Јована Цвијића, Вука 
Караџића (парни бројеви од 2 - 30 и непар-
ни бројеви 1 - 21), Војске Југославије (парни 
бројеви 2 - 14 и непарни бројеви 1 - 17), Саве 
Ковачевића, Немање Томића (парни бројеви 
од 24 до краја и непарни бројеви од 21 до 
краја), Ивана Милутиновића, Владимира 
Назора, Милоша Обилића (парни бројеви од 
56 до краја и непарни бројеви од 63 до краја), 
Косте Стаменковића и Милана Јовановића.

3.  Месна заједница „БУРЈАН“, у коју спадају 
следеће улице:

     Вељка Влаховића, Миодрага Марковића, 
Бо ја не Првуловић, Церска, Петровачка, 
Сло бо дана Јовића, Дрварска, Видинска, Пар-
ти зан ска (сви непарни бројеви и парни од 
бро ја 16 до краја), Ратарска, Радничка, Љубе 
Сте пи ћа, Александра Павловића, Брежанска, 
Стиш ка, Дунавска (парни бројеви до 120 и не-
пар ни бројеви до 193), Борска, Миодрага Ва-
сића, Голубачка, Филипа Филиповића, Змај 
Јовина, Ђердапска, Расадничка, Вршачка, Ба-
те Бу лића, Нушићева, Моравска, Балканска, 
8. марта, Првомајска, Рударска, Немањина 
(пар ни бројеви од 24 до краја и непарни бро-
јеви од 15 до краја), Влајка Павловића, Во-
ји сла ва Илића, Стевана Сремца, Владимира 
Ка рића, Космајског одреда, Косте Рацина, 
Бран ка Митића, Билећка, Аћима Медовића, 
Ди ми трија Павловића, Драгослава Ђор ђе-
вића-Гоше, Манасијска, Живорада Лаза ре-
ви ћа, Милана Ракића, Чегарска, Ударничка, 
Витешка, Јефимије, Надежде Петровић, 
Исидоре Секулић, Студеничка, Жичка, Ми ле-
шев ска, Француска, Другог српског устанка, 
Девет Југовића, Дунавске дивизије, Тежачко 
сокаче, Јована Скерлића, Вере Милетић, Кру-
ше дол ска, Молијерова, Кнегиње Љубице, 
Ни коле Пашића, Косовке девојке, Кнеза Ви-
ше слава, Српских Владара, Господара Је вре-
ма, Љубостињска, Светогорска, Коларчева, 
Добрачина, Грчић Миленка, Петра Три фу-

но ви ћа, Палмотићева, Вртларска, Војводе 
Дра гомира, Мајке Јевросиме, Катанићева, Ка-
ли ни ћева, Звечанска, Масарикова, Раванич ка, 
Јанка Веселиновића, Грачаничка, Браће До бр-
њац, Прохорска и Трг Миливоја Жи ва но ви ћа. 

4.  Месна заједница „ВАСА ПЕЛАГИЋ“, у 
коју спадају следеће улице:

     Индустријска, Млавска, Симе Симића (од 
ул. Чеде Васовића до ул. Шумадијске), Ма-
чван ска, Васе Пелагића, Бошка Вребалова, 
Книнска, Вардарска, Шумадијска, Лоле Ри-
ба ра, Далматинска, Босанска, Ђурђа Бран-
ко ви ћа, Београдска, Пролетерска, Ситничка, 
Вла де Гандија, Индустријско сокаче, Ђурђеве 
рупе, Зеленгорска (парни бројеви од 38 до 
кра ја и непарни бројеви од 45 до краја), 
Партизанска (само парни бројеви 2–14), Трг 
Радомира Вујовића (сви парни бројеви) и 
Илије Гојковића.

5.  Месна заједница „ГОРЊА МАЛА“, у коју 
спадају следеће улице:

     Зеленгорска (од ул. Косовске до ул. Чеде 
Васовића), Косте Абрашевића, Невесињска, 
Краљевића Марка, Звишка, Зајечарска, Цин -
цар Јанка, Црнотравска, Лесковачка, Пи рот ска, 
Жиже Лазаревић, 4. јула, Вукице Стан ковић, 
Михајла Пупина, Авалска, Ре сав ска, Светозара 
Марковића, Старине Но вака, Градиштанска, 25. 
маја, Смедеревска, Врањ ска, Жабарска, Алексе 
Ненадовића, 27. априла, Кучевачка, Жагубичка, 
Чеде Ва совића, Симе Симића (од ул. Косовске 
до ул. Чеде Васовића), 7. јула, Ђуре Ђаковића, 
Браће Ба рух, Блаже Јовановића, Ђуре Даничића, 
Ђуре Салаја, Народног фронта, Седам секре-
тара СКОЈ-а, Ђоке Пајковића, Младог рад-
ника, Бранка Крсмановића, Прва пролетер-
ска, Георги Димитрова, Алексе Дундића, 
Бар ска, 8. јуна, Виктора Бубња, Александра 
Ива но вића, Миливоја Живановића, Јована 
Драгашевића, Иве Маринковића, Дечанска, 
Хиландарска, Анафа Соломона - Жике, Рок-
санде Игњатовић-Димитријевић, Аврама 
Три фу новића, Ослободилаца Пожаревца, Све-
то зара Ђорђевића, Николе Сикимића, Милоша 
Савића, Сувоборска, Косовска, Де чан ска, др 
Младена Стојановића, Милентија По по вића, 
Властимира Царевца, Шесте личке ди ви зије (са-
мо парни бројеви), Баје Секулића, Стра хињића 
бана, Жупска, Кнеза Данила, Железничка, 
Љубичевска, Рашка, Цара Уро ша, Призренска, 
Хумска, Прокупачка, Ди нар ска, Крузијска, 
Крушевачка, Милатовачка, Пен ди на и Горња 
мала.

6.  Месна заједница „ЗАБЕЛА“, у коју спа да-
ју:

     Насеље Забела и ул. Дунавска (парни бројеви 
од 122 до краја и непарни бројеви од 195 до 
краја). 
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7.  Месна заједница „ЉУБИЧЕВО“, у коју 
спада насеље Љубичево.

8.  Месна заједница „ПАРК“, у коју спадају 
следеће улице:

     15. октобра, Моше Пијаде (само непарни 
бројеви 1 -9), Трг ослобођења, Дринска, Ста-
ри корзо, Хајдук Вељкова, Колубарска, Ом-
ла дин ска, Светислава Урошевића, Радоја 
До ма но вића, Црвени крст, Мајаковског, Ра до-
вана Драговића, Војводе Мишића, Хомољска, 
Вој воде Степе, Поречка, Мирослава Јова но-
ви ћа, Виноградска, Толстојева, Војводе Пу-
тни ка, Розе Луксембург, Јована Поповића, 
Сло бо дана Пенезића - Крцуна, Александра 
Пау но вића, Војводе Петра Бојовића, др 
Арчи балда Рајса, Видовданска, Видосаве 
Станковић, Милице Јанковић, Младости, Је-
се њи нова, Лоркина, Драгојла Дудића, Јована 
Шер бановића (сви парни бројеви и непар-
ни од 1–17), Табачка чаршија (сви непарни 
бројеви), Александра Златковића, Трг Сте-
вана Максимовића, Проф. Ђорђа Јањића, 
Девете Српске народно-ослободилачке удар-
не бригаде, Душана Радовића, др Миломира 
Бранковића, Пук. Миливоја Стојановића, 
Милана Ајваза, Десанке Првановић и Шеста.

9.  Месна заједница „РАДНА МАЛА“, у коју 
спадају следеће улице:

     Вука Караџића (парни бројеви од 32 до краја 
и непарни бројеви од 23 до краја), Тимочка, 
Јадранска, Мишарска, Македонска, Алексе 
Шантића, Крфска, Метохијска, Сарајевска, 
Дур ми торска, Космајска, Кочина, Војводе 
Миленка, Раде Слободе, Костолачка, Охрид-
ска, Братства Јединства (парни бројеви 2–124 и 
непарни бројеви 1–117), Скадарска, Солунска, 
Војводе Добрњца (парни бројеви од 8 до краја 
и непарни бројеви од 13 до краја), Ђорђа 
Јовановића, Пионирски трг (само ламела 13, 15 
и 17) и Бранислава Тодоровића. 

10.  Месна заједница „СОПОТ“, у коју спадају 
следеће улице:

       Ивана Горана -Ковачића, Жикице Јо ва но ви-
ћа-Шпанца, Јелене Ћетковић, Радмиле Три-
фу но вић, Скојевска, Филипа Кљајића, Војске 
Ју гославије (парни бројеви од 16 до краја и 
непарни бројеви од 21 до краја), Сењанина 
Иве, Ђуре Јакшића, Приштинска, Узун Мир-
кова, Ми лоша Обилића (парни бројеви од 
2–54 и непарни бројеви од 1–61), Милоша 
По церца, Илије Бирчанина, Немање Томића 
(парни бројеви од 2–22 и непарни бројеви од 
1–19), Војводе Добрњца (парни бројеви 2–6 
и непарни бројеви 1–11), Братства Јединства 
(парни бројеви од 126 до краја и непар-
ни бројеви од 119 до краја), Радних брига-
да, Воје Дамњановића, Жарка Зрењанина, 
Јосипа Панчића, Јове Урошевића, Кадињача, 

Ламартинова, Кларе Цеткин, Париске Ко-
му не, Интернационалних бригада, Максима 
Горког, Достојевског, Проте Матеје, Маргум, 
Ви минацијум, Живана Цвејића, Радисава 
Цвејића, Иве Андрића, Петра Кочића, Бран-
ка Радичевића, Милована Глишића, 28. мар-
та, Ернеста Хемингвеја, Бранка Ћопића, 
Симониде, Милоша Б. Јанковића, Мајора 
Драгутина Гавриловића, Народна, Феликса 
Каница, Драгољуба Ђурића, Миодрага Бог-
да но вића-Пљуце, Пећка, Миодрага Ни ко ли-
ћа, Словенска, Десанке Максимовић, Марије 
Кири, Милоша Обреновића, Пастерова, Лазе 
Костића, Стевана Првовенчаног, Стевана 
Мокрањца, Горњачка и Лазе Лазаревића.

11.  Месна заједница „ЋЕБА“, у коју спадају 
следеће улице:

      Табачка чаршија (сви парни бројеви), Син-
ђе ли ћева, Југ Богданова, Топличина, Ћебина, 
Косанчићева, Кнеза Лазара, Ужичка, Вељка 
Ду гошевића (само непарни бројеви) и Не ма-
њи на (парни бројеви 2–22 и непарни бројеви 
1–17).

12.  Месна заједница „ЧАЧАЛИЦА“, у коју 
спадају следеће улице:

       Битољска, Боре Станковића, Воје Бог да но-
ви ћа - Сељака, Владимира Роловића, Вла-
де Зечевића, Веселина Маслеше, Го ран ска, 
Драгана Милојковића, Бранислава Ра до-
ва но ви ћа, Виктора Игоа, Сестрољинска, 
Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јо си-
па Ца зија, Кнеза Рајице, Коче Рацина, Ко за-
рач ка, Кајмакчаланска, Ловћенска, Љу ти це 
Богдана, Милице Српкиње, Марка Ми ља-
но ва, Митра Трифуновића, Миодрага Мо ри-
сав ље вића, Новосадска, Надежде Вељковић, 
Пре шер нова, Пожаревачког партизанског 
одреда, Павла Јуришића - Штурма, Првог 
срп ског устанка, Родољуба Чолаковића, Сте-
вана Јаковљевића, Слободарска, Светислава 
Ивановића - Кобаса, Подгоричка, Танаска 
Рајића, Ћирила и Методија, Ускочка, Фруш-
ко гор ска, Филипа Вишњића, Хајдучка, Со-
ко бањ ска, Црногорска, Цане Бабовић, Цара 
Ду ша на, Златарска, Шекспирова, 6.личке 
дивизије (само непарни бројеви), Алексе Га-
ли барде, Старца Вујадина и Уроша Предића.

II ОБРАЗОВАЊЕ, СПАЈАЊЕ 
И УКИДАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 8.
Ради задовољавања потреба од непосредног 

заједничког интереса за грађане на одређеном 
подручју, које представља територијалну и функ-
ционалну целину и на којем постоји међусобна 
повезаност грађана у свакодневном животу и мо-
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гућ ност непосредног договарања и одлучивања о 
оства ривању заједничких интереса у задовољавању 
сво јих потреба, може се образовати нова месна 
заједница. 

Члан 9.
О образовању нове, промени подручја и уки-

дању месне заједнице, одлучује Скупштина града 
већином укупног броја одборника.

Предлог за образовање нове, промену по дру чја 
и укидање месне заједнице могу поднети Град ско 
веће, најмање 1/3 одборника, савет мес не за је дни-
це, или више од 50% грађана бирача са по друч ја на 
које се предлог односи, путем гра ђан ске ини ци ја-
ти ве.

Скупштина града дужна је да пре доношења 
одлуке о образовању нове, промени подручја и 
укидању месне заједнице прибави мишљење гра-
ђана са дела територије града на који се предлог 
односи путем збора грађана. Скупштина града 
дужна је да пре доношења одлуке обавезно приба-
ви и мишљење савета месне заједнице, на коју се 
предлог односи.

Члан 10.
Предлог за образовање месне заједнице мора 

садржати:
–  својеручно потписан списак грађана који пред-

лажу образовање месне заједнице, са њиховим 
презименима и именима и адресом становања;

–  подручје (опис и границе) месне заједнице и 
број становника подручја;

– начин финансирања месне заједнице; и 
–  друга питања од интереса за живот и рад мес-

не заједнице.

Члан 11.
Предлог из претходног члана ове одлуке подно-

си се Скупштини града, која оцењује да ли постоје 
услови да грађани могу:

–  најнепосредније извршавати, усклађивати и 
задовољавати заједничке интересе и потребе;

–  обезбеђивати материјалну основу за задо во-
љавање заједничких интереса и потреба; и

–  развијати сарадњу у решавању питања од 
заједничког интереса са предузећима и 
устано вама, органима и организацијама на те-
ри торији месне заједнице и са другим месним 
заједницама.

Члан 12.
Акт о оснивању на основу предлога из члана 10. 

ове одлуке доноси Скупштина града и обавештава 
подносиоца предлога.

Ако Скупштина утврди да не постоје услови за 
образовање месне заједнице, донеће о томе одго-
варајућу одлуку и обавестити подносиоца пред ло-
га.

Члан 13.
Одлука о образовању месне заједнице садржи:
–  назив насељеног места, односно дела на се ље-

ног места за које се образује месна заједница и 
тачан опис подручја за које се образује; и

– назив месне заједнице.

Члан 14.
Правне последице укидања месне заједнице ре-

гулишу се у складу са законом и посебном одлуком 
којом се месна заједница укида. 

Члан 15.
Месна заједница има статут.
Статут садржи одредбе о:
1. пословима месне заједнице;
2.  органима и начину њиховог рада и начину на 

који се врши њихов избор;
3.  облицима непосредног изјашњавања грађана 

(збор грађана, грађанска иницијатива, рефе-
рендум);

4. начину сазивања и рада зборова грађана;
5. поступку доношења аката месне заједнице;
6. називу и седишту месне заједнице;
7. заступању;
8. начину стицања и располагања средствима;
9. употреби печата;
10.  обезбеђивању јавности рада савета месне 

заједнице; и
11.  другим питањима од значаја за месну 

заједницу.

Члан 16.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује 

се:
–  јавним расправама на зборовима грађана 

о предлозима финансијског плана и зав-
ршног рачуна месне заједнице, годишњим 
извештајима о раду месне заједнице, као и у 
другим случајевима када органи града и месне 
заједнице то одлуче; 

–  истицањем дневног реда и материјала за сед-
ницу савета месне заједнице, као и пред-
лога одлука града и месне заједнице на 
огласној табли, односно огласном просто-
ру који је доступан највећем броју грађана, 
истицањем усвојених одука и других аката, 
као и обавештавањем грађана о седницама са-
вета месне заједнице, о зборовима грађана 
и другим скуповима од локалног интереса, 
најмање 8 дана пре дана њиховог најављеног 
одржавања; и

–  правом грађана да остварују увид у записни-
ке и акте савета месне заједнице и присуствују 
седницама савета месне заједнице.

Јавност рада и обавештавање грађана се ближе 
уређује статутом месне заједнице.
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III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 17.
Грађани у месној заједнице своје потребе и ин-

тересе задовољавају и остварују у следећим обла-
стима:

 -  просторног, урбанистичког планирања и уре-
ђе ња насељеног места;

 - комуналног развоја и комуналне изградње;
 - екологије и заштите човекове околине;
 - културе и спорта;
 - одбране и заштите од елементарних непогода;
 -  друштвене бриге о деци и грађанима различи-
тих социјалних група;

 -  ванинституционалне бриге о социјалним кате-
го ри јама становништва;

 -  социјалне и здравствене заштите и обра зо-
вања; и

 - самодоприноса.

Члан 18.
У вршењу послова месне заједнице, грађани и 

органи месне заједнице:

– дају иницијативе за измене планских аката;
–  организују зборове грађана, јавне расправе, 

анкете и покрећу разне иницијативе;
–  организују изјашњавање грађана о питањима 

од значаја за град и месну заједницу;
–  спроводе хуманитарне акције на својој 

територији;
– организују рад радних тела месне самоуправе;
– дају мишљења о урбанистичким плановима;
–  дају предлоге о доношењу програма комунал-

не изградње;
–  учествују у расправама о одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређења пар-
кова, одржавању фудбалских игралишта и 
др.;

–  остварују утицај на коришћење градског по-
словног простора и постављање објеката мале 
привреде на изграђеном и неизграђеном оста-
лом грађевинском земљишту;

–  остварују сарадњу са градским јавним 
предузећима;

– брину се о уређењу насеља;
–  обезбеђују комунални развој насеља (изградња 

пута, тротоара, водовода, електричне мреже и 
др.);

–  одлучују о коришћењу простора којим распо-
лаже месна заједница и одржавању објеката на 
подручју месне заједнице, чији су они корис-
ници;

– спроводе изборе за органе месне заједнице;
–  извршавају и друге послове утврђене уставом, 

законом и Статутом града.

IV ОДЛУЧИВАЊЕ 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 19.
Грађани организовани у месној заједници одлу-

чу ју о својим заједничким интересима путем:

 - референдума;
 - писаног изјашњавања;
 - збора грађана;
 -  грађанске иницијативе, предлога и мишљења; 
и

 -  изабраних представника у органима месне 
заједнице.

Грађани у месној заједници могу покренути на-
родну иницијативу у складу са Статутом града, ста-
тутом месне заједнице и законом

Референдум

Члан 20.
Референдумом у месној заједници грађани се 

из јашњавају о одређеним питањима о којима одлу-
чује Скупштина града, као и о одређеним послови-
ма од заједничког интереса за грађане у месној 
за једници (самодоприносу и др.).

Референдум се расписује за подручје целе мес-
не заједнице или њеног дела, односно насеља или 
дела насеља.

Захтев за расписивање референдума могу подне-
ти:

 - збор грађана;
 -  20% бирача који су уписани у бирачки списак 
на дан предаје захтева грађана Савету Месне 
заједнице;

 - Градско веће; и
 - савет месне заједнице.

Списак потписника грађана-бирача за рас пи си-
ва ње референдума, мора да садржи презиме и име, 
лични број, пребивалиште и својеручни потпис. 

Одлуку о расписивању референдума у месној 
заједници доноси Скупштина града.

Референдум се обавезно расписује ради одлу-
чи ва ња о питањима утврђеним статутом месне 
заједнице, овом одлуком и законом.

Од дана расписивања до дана одржавања рефе-
рендума не може протећи мање од 15 ни више од 
90 дана. 

Градска управа је дужна да месној заједници 
пружи сву стручну помоћ око спровођења референ-
дума (израда образаца и др.).

Писано изјашњавање

Члан 21.
Писано изјашњавање се спроводи на исти начин 

и по истом поступку као и за референдум. 
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Збор грађана

Члан 22.
Збор грађана се може одржати за подручје целе 

месне заједнице, дела месне заједнице, насеља или 
дела насеља.

Збор грађана разматра:
–  питања од заједничког интереса за грађане у 

месној заједници;
–  извештаје и питања из делокруга рада Скуп-

шти не града, за које се тражи расправа  на збо-
ровима грађана;

–  и сва друга питања од интереса за грађане на 
подручју месне заједнице, која буду пред ви ђе-
на статутом месне заједнице.

Члан 23.
Збор грађана месне заједнице може сазвати 

пред сед ник Скупштине града, Градско веће и са-
вет месне заједнице, ради разматрања питања из 
надлеж нос ти Скупштине града и месне заједнице.

Предлог за сазивање збора грађана у месној за-
је дни ци могу поднети:

-  најмање 50 бирача;
-  најмање 5 одборника у Скупштини града; и
- Градско веће.
О сазваном збору грађани се обавештавају исти-

ца њем акта о сазивању збора на огласној табли, 
преко средстава информисања, или на други уо би-
чаје ни начин. 

Сазивач је обавезан да обавести Градску управу 
о одржавању збора. 

Збором грађана председава сазивач или лице 
које он овласти. 

Одлуке на збору грађана доносе се већином 
присутних грађана са правом одлучивања. 

Градска управа дужна је да месној заједници, 
односно грађанима пружи стручну помоћ у ве-
зи одржавања збора и при формулисању предло-
га, односно захтева збора грађана, а пре њиховог 
упућивања надлежним органима града или савету 
месне заједнице. 

Збор грађана месне заједнице, ради разматрања 
питања од интереса за целу месну заједницу, може 
се одржати ако присуствује најмање 10% грађана – 
бирача.

Уколико на збору не присуствује број бирача из 
претходног става овог члана, збор се може одржати 
по протеку времена од 15 минута и са бројем при-
сутних бирача који не може бити мањи од 2% упи-
саних бирача, ни мањи од 50 бирача.

Збор грађана расправља и даје предлоге о 
питањима из надлежности органа града и месне 
заједнице. 

Збор грађана, јавним гласањем, већином гласова 
присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их 
Скупштини, појединим органима и службама града 
или савету месне заједнице. 

Органи и службе града дужни су да у року од 60 
дана од одржавања збора гађана, размотре захтеве 
и предлоге грађана и о њима заузму став, односно 
донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе оба-
весте грађане. 

Грађанска иницијатива 

Члан 24. 
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу 

Скупштини града доношење акта којим ће се уре-
дити одређено питање из надлежности града, про-
мену статута или других аката и расписивање ре-
ферендума у складу са законом и статутом. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина је 
дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од добијања 
предлога. 

За пуноважно покретање грађанске иницијативе 
потребан је потпис најмање 10% бирача са по-
дручја месне заједнице, који су уписани у бирач ки 
списак на дан предаје акта о грађанској ини ци ја-
тиви. 

Списак потписника грађана-бирача за покре та-
ње грађанске иницијативе мора да садржи презиме и 
име, лични број, пребивалиште и својеручни потпис. 

Члан 25. 
За спровођење грађанске иницијативе грађани 

образују иницијативни одбор, који може образова-
ти посебне одборе за прикупљање потписа. 

Чланови иницијативног одбора сачињавају и 
потписују предлог грађанске иницијативе о коме ће 
сакупљати потписе бирача и спроводе даљи посту-
пак остваривања грађанске иницијативе на начин 
прописан законом. 

V ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 26.
Орган месне заједнице је савет, који се бира на 

четири године.
У месним заједницама које имају до 2000 би-

рача савет има председника и 10 чланова; у мес-
ним заједницама које имају од 2001 до 5000 бира-
ча савет има председника и 14 чланова и у месним 
заједницама које имају преко 5000 бирача савет има 
председника и 20 чланова.

Члан 27.
У месној заједници образује се савет месне 

заједнице.
Савет месне заједнице је представничко тело 

месне заједнице, које обавља следеће послове и за-
датке:

1. доноси статут месне заједнице;
2.  доноси финансијски план и завршни рачун 

месне заједнице;
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3.  доноси програм рада и полугодишњи и 
годишњи извештај о раду;

4. доноси пословник о раду;
5.  покреће иницијативу за увођење самодопри-

носа,
6.  врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса;
7.  покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа града;
8.  сарађује са удружењима грађана и невлади-

ним организацијама у питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице;

9.  стара се о спровођењу референдума који 
се расписује на територији града, за дело-
ве града, месну заједницу, или делове месне 
заједнице;

10.  сазива збор грађана и именује свог пред-
ставника на свим зборовима грађана, из-
вршава одлуке и спроводи закључке зборо-
ва грађана;

11.  усваја једногодишњи и четворогодишњи 
извештај о раду месне заједнице;

12.   образује комисије, мировна већа, одбо-
ре и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са за-
коном и овом одуком; и

13.  врши и друге послове утврђене законом.

Члан 28.
Изборе за савете месних заједница расписује 

пред седник Скупштине града Пожаревца одлуком 
ко јом се одређује дан одржавања избора, као и дан 
од кога почињу да теку рокови за вршење избор-
них радњи.

Избори за чланове савета месних заједница у 
свим месним заједницама на територији града По-
жа рев ца обављаће се на начин прописан овом одлу-
ком.

Од дана расписивања избора за чланове саве-
та месних заједница од стране председника Скуп-
штине града па до дана одржавања избора, не може 
протећи мање од 30 ни више од 60 дана.

Изборна пропаганда преко средстава јавног оба-
веш та ва ња и јавних скупова и објављивање про-
цене резултата избора забрањени су 48 часова пре 
дана одржавања избора и на дан одржавања избо-
ра, све до затварања бирачких места.

На бирачком месту и на 50 метара од бирачког 
места забрањено је истицање симбола политичких 
странака и другог пропагандног материјала.

Бирачка места се отварају у 7,00 часова, а за тва-
ра ју у 20,00 часова. У току тог времена бирачко ме-
сто мора бити непрекидно отворено.

Члан 29.
Право да бира и да буде биран за члана савета 

месне заједнице има грађанин Републике Србије, 
који има држављанство Републике Србије који је 

навршио 18 година живота, пословно је способан 
и има пребивалиште у месној заједници чији се са-
вет бира.

Право да буде биран за члана савета месне за-
јед нице има и одборник Скупштине града По жа-
ревца, као и посланици.

Члан 30.
Орган за спровођење избора за чланове савета 

месне заједнице је комисија за избор чланова саве-
та месне заједнице (у даљем тексту: комисија), коју 
чине председник и четири члана и бирачки одбор, 
кога чине председник и два члана.

Председник и чланови изборне комисије и би-
рачког одбора имају заменике.

Савет месне заједнице образује комисију у стал-
ном саставу, на основу предлога три странке или 
коалиције странака, које имају највећи број одбор-
ника у Скупштини града. 

Уколико савет месне заједнице не образује ко ми-
си ју то ће учинити Градско веће. 

Органи за спровођење избора су самостални 
и независни у раду и раде на основу ове одлуке и 
прописа донетих на основу ове одлуке.

За свој рад органи за спровођење избора одго ва-
ра ју органу који их је именовао.

Председницима и члановима органа за спро во ђе-
ње избора, као и секретарима изборних комисија и 
њи ховим заменицима престаје функција у овим орга-
ни ма када прихвате кандидатуру за члана савета.

Чланови и заменици чланова органа за спро во-
ђе ње избора не могу бити лица која су међусобно 
срод ни ци по правој линији без обзира на степен 
срод ства, као ни брачни другови.

Комисија одлучује већином гласова од укупног 
броја својих чланова.

У комисији ни једна политичка странка или 
коалиција странака не може имати више од поло-
вине чланова. 

Комисија има секретара, кога именује савет мес-
не заједнице. Секретар обавља стручне и ад ми ни-
стра тив но-техничке послове за потребе комисије и 
учес твује у раду комисије без права одлучивања.

Секретар комисије има заменика.

Члан 31. 
Комисија ради у сталном саставу (именовани 

чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени 
чланови).

Комисија ради у проширеном саставу од дана 
утврђивања тог састава до завршетка избора. 

Право да одреди опуномоћеног члана за рад у 
органима за спровођење избора има сваки подноси-
лац потврђене и проглашене изборне листе, који је 
предложио најмање 2/3 кандидата од укупног броја 
чланова савета који се бира, уколико нема члана 
или заменика члана органа за спровођење избора у 
сталном саставу. 
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Два или више подносилаца изборне листе мо-
гу одредити заједничког члана за рад у органу за 
спровођење избора. 

Комисија даном проглашења изборне листе 
истовремено решењем утврђује који подносилац 
изборне листе испуњава услове за одређивање 
својих представника у проширени састав комисије 
и бирачког одбора.

Решење о испуњењу или неиспуњењу услова 
за одређивање представника подносилаца изборне 
листе у проширени састав комисија доставља под-
носиоцу изборне листе у року од 24 часа од до но-
ше ња тог решења.

Подносилац изборне листе одређује свог опу но-
мо ће ног представника у комисији у року од 24 часа 
од достављања решења из става 5. овог члана и по 
истеку тог рока губи право да одреди.

Комисија решењем утврђује проширени састав у 
року од 24 часа од истека рока из става 6. овог члана.

Комисија одлучује већином гласова чланова у 
сталном, односно проширеном саставу. 

Члан 32.
Изборна комисија:
1.  стара се о законитости спровођења избора 

чла но ва савета;
2.  одређује бирачка места, најкасније 20 да-

на пре дана одређеног за одржавање избо-
ра, али тако да бирачка места буду истовет-
на са бирачким местима за избор одборника 
Скупштине града По жа рев ца.

3.  одређује бирачке одборе и именује њихове 
чла нове;

4.  даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора чланова савета;

5.  прописује обрасце и организује техничке при-
преме за спровођење избора за чланове саве-
та;

6.  утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са прописима о избору чла-
нова савета;

7.  проглашава изборне листе;
8.  утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листић за бирачка места и за-
писнички их предаје бирачким одборима;

9.  утврђује и објављује укупне резултате избора 
чланова савета;

10.  подноси извештај савету месне заједнице о 
спроведеним изборима за чланове савета; и

11.  обавља и друге послове одређене прописима 
о избору чланова савета.

У свом раду, изборна комисија сходно при ме њује 
упутства и друге акте Градске изборне ко ми сије, 
који се односе на спровођење избора за одборнике.

Члан 33.
Бирачки одбор ради у сталном и проширеном 

саставу.

Бирачки одбор у сталном саставу чине пред-
седник и најмање два члана, које именује коми-
сија, на основу предлога три странке или 
коа лиције странака које имају највећи број одбор-
ника у Скупштини града. 

У погледу утврђивања састава бирачког одбо-
ра у проширеном саставу примењују се одредбе 
које се односе на комисију у проширеном саставу. 

Председник и чланови бирачког одбора имају 
заменике. 

Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана 
пре дана одређеног за одржавање избора.

Решење о именовању бирачких одбора дос-
тав ља се свим подносиоцима потврђених избор-
них листа, у року од 48 часова од дана доношења 
решења. 

Члан 34.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, 

обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бирачком месту и обавља дру-
ге послове одређене овом одлуком.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на би-
рачком месту за време гласања. Ближа правила о 
раду бирачког одбора одређује изборна комисија.

Кандидовање

Члан 35.
Кандидате за чланове савета могу предлагати, 

посебно или заједно, политичке странке, коалиције 
и друге политичке организације, које својим пот-
писима подржи најмање 10 бирача по предло-
гу за једног кандидата или најмање 30 бирача по 
изборној листи, односно по предлогу за 2 или ви-
ше кандидата.

Кандидате за чланове савета може предложи-
ти и група грађана, коју својим потписима подржи 
најмање 10 бирача по предлогу за једног кандидата 
или најмање 30 бирача по изборној листи, односно 
по предлогу за 2 или више кандидата.

У име политичке странке или групе грађана, 
предлоге из става 1. и 2. овог члана може подне-
ти само лице које је политичка странка или група 
грађана овластила.

У име коалиције странака, предлог из става 1. и 
2. овог члана подносе највише два овлашћена лица.

Члан 36.
Изборна листа доставља се комисији најкасније 

15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Изборна листа садржи следеће податке:

–  редни број, презиме и име, датум рођења, за-
ни мање и пребивалиште и адресу стано ва ња.

Уз изборну листу комисији доставља се следећа 
документација:

1.  овлашћење лица које подноси листу; 
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2.  потписи бирача са територије месне 
заједнице који подржавају одређену избор-
ну листу; и

3. копија личне карте кандидата.
Списак бирача који подржавају изборну ли-

сту садржи следеће податке: редни број, презиме 
и име, датум рођења, занимање, пребивалиште и 
адресу становања, лични број и својеручни потпис.

Кад изборну листу предлаже коалиција странака 
уз изборну листу се обавезно подноси и писани ко-
алициони споразум којим се уређује начин распо-
деле мандата, у складу са овом одлуком.

Члан 37.
Једно лице може бити кандидат за члана савета 

само на једној изборној листи.
Подносилац изборне листе одређује редослед 

кандидата на листи.
Кад по доношењу решења о проглашењу из-

борне листе кандидат буде правоснажном суд-
ском одуком лишен пословне способности, изгуби 
држављанство Републике Србије, одустане од кан-
дидатуре, или ако наступи његова смрт, подносилац 
изборне листе губи право да предложи новог кан-
дидата.

Положај на изборној листи кандидата из става 
3. овог члана заузима кандидат који је по редоследу 
следећи на изборној листи.

Подносилац изборне листе може повући листу 
најдоцније до дана утврђивања збирне изборне ли-
сте.

Члан 38.
Назив изборне листе одређује се према називу 

политичке странке која подноси листу, а у назив се 
може укључити име и презиме лица које политичка 
странка одреди, као носиоца изборне листе.

Ако две или више политичких странака подне-
су заједничку изборну листу, назив изборне листе 
и највише два носиоца изборне листе одређују се 
споразумно.

Уз назив изборне листе групе грађана подно-
силац одређује ближу ознаку те листе, а у назив 
се може укључити име и презиме лица које група 
грађана одреди као носиоца изборне листе.

Лице одређено као носилац изборне листе може 
бити кандидат за члана савета.

Члан 39.
Комисија прописује облик и садржај обрасца 

за потпис бирача који подржавају изборну листу и 
ставља га на располагање учесницима у изборима.

Забрањено је прикупљање потписа на рад-
ним местима, као и сваки вид вршења притиска на 
грађане да својим потписом подрже изборну листу.

Бирач може својим потписом подржати изборну 
листу само једног предлагача.

Члан 40.
Комисија проглашава изборну листу једне поли-

тичке странке (страначка изборна листа), листу две 
или више политичких странака (коалициона избор-
на листа) или листу групе грађана (изборна листа 
групе грађана), одмах по пријему изборне листе и 
одговарајуће документације, а најкасније у року од 
24 часа од пријема изборне листе.

Решење о проглашењу изборне листе из става 1. 
овог члана, комисија доставља без одлагања подно-
сиоцу.

Члан 41.
Кад комисија утврди да изборна листа није 

поднета благовремено, донеће решење о њеном 
одбацивању.

Кад комисија утврди да изборна листа садржи 
недостатке који су сметња за проглашење изборне 
листе у складу са овом одлуком, донеће у року од 
24 часа од пријема изборне листе, закључак којим 
се подносиоцу изборне листе налаже да најкасније 
у року од 48 часова од часа достављања закључка 
отклони те недостатке. Тим закључком истовре-
мено ће се подносиоцу изборне листе указати на 
радње које треба да обави ради отклањања недоста-
така.

Кад комисија утврди да изборна листа садржи 
недостатке предвиђене овом одлуком, или кад ут-
врди да недостаци изборне листе нису отклоњени, 
или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у 
наредних 24 часа решење којим се одбија про гла-
шење изборне листе.

Члан 42.
Збирну изборну листу утврђује изборна ко ми-

сиј а и она садржи све изборне листе, са личним 
именима свих кандидата и подацима o години ро ђе-
ња, занимању и пребивалишту.

Редослед изборних листа, са именима свих кан-
дидата на збирној изборној листи утврђује се према 
редоследу њиховог проглашавања.

Збирну изборну листу комисија објављује на 
огласној табли месне заједнице и на другим при-
годним местима, најкасније десет дана пре дана 
одржавања избора.

Сваки подносилац изборне листе има право да у 
року од 48 часова од дана објављивања збирне из-
борне листе изврши, преко лица које овласти, увид 
у све поднете изборне листе и документацију под-
нету уз њих. 

Грађани имају право да буду обавештени о из-
борним листама.

Уколико подносилац изборне листе није за до-
во љан збирном изборном листом, против исте мо-
же уложити жалбу Градском већу града Пожаревца, 
у року од 48 часа од дана њеног истицања на 
огласној табли месне заједнице.
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Члан 43.
Комисија је дужна да за сваки бирачки одбор 

бла говремено припреми материјал за гласање, а на-
рочито потребан број гласачких листића, извод из 
бирачког списка, као и образац записника о раду 
бирачког одбора.

Гласачке листиће припрема комисија.
Комисија утврђује укупан број гласачких лис-

тића, који мора бити једнак броју бирача уписаних 
у бирачки списак у граду.

Комисија контролише припрему и оверу гласач-
ких листића. 

Гласачки листићи штампају се на једном месту.
Комисија ближе утврђује садржину, облик и из-

глед гласачких листића, начин и контролу њиховог 
штам пања и достављање и руковање гласачким 
лис тићима.

Члан 44.
Примопредаја изборног материјала врши се нај-

кас није 24 часа пре дана одржавања избора.
Комисија преко Градске управе стара се о уре ђи-

вању бирачких места и припрема за сваки бирачки 
одбор потребан број гласачких кутија с прибором 
за њихово печаћење и прибором за писање.

На дан избора, пре почетка гласања, бирач-
ки од бор утврђује да ли је припремљени изборни 
ма те ријал за то бирачко место потпун и исправан, 
да ли је бирачко место уређено на начин којим се 
обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може 
по чети, што уноси у записник о свом раду.

Члан 45.
Гласачки листић садржи:
1.  редни број који се ставља испред назива из-

борне листе;
2.  називе изборних листа, према редоследу 

утврђеном на збирној листи, са личним име-
ном првог кандидата са листе; и

3.  напомену да се гласа само за једну изборну 
листу, заокруживањем редног броја испред 
назива те листе или назива листе. 

Члан 46.
Збирна изборна листа, с називима изборних лис-

та и именима свих кандидата, мора за време гла-
сања бити видно истакнута на бирачком месту.

Садржај, облик и начин истицања збирне избор-
не листе из става 1. овог члана прописује комисија.

Члан 47.
Представници подносилаца изборних листа и 

кандидати за чланове савета имају право увида у 
изборни материјал, нарочито у изводе из бирачких 
спискова, записнике бирачког одбора, записнике 
комисија и гласачке листиће. Увид се врши у служ-
беним просторијама комисије, као и код органа код 
којих се изборни материјал налази. Увид у изборни 

материјал може се извршити у року од пет дана од 
дана одржавања избора.

Члан 48.
Бирач гласа на бирачком месту на коме је упи-

сан у бирачки списак.
Бирач гласа лично.
Бирач може гласати само за једну од изборних 

листа са гласачког листића.
Гласа се заокруживањем редног броја испред 

назива изборне листе за коју се гласа или зао кру-
жи вањем назива изборне листе.

Бирач сам пресавија гласачки листић, тако да се 
не види за коју је изборну листу гласао и убацује га 
у гласачку кутију и одмах напушта бирачко место. 

Члан 49.
По завршеном гласању бирачки одбор приступа 

утврђивању резултата гласања на бирачком месту. 
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених 

гласачких листића и ставља их у посебан омот који 
печати, с назнаком на омоту да се ради о неу по-
треб љеним гласачким листићима. 

На основу извода из бирачког списка, бирачки 
одбор утврђује укупан број бирача који су гласали. 

Кад се гласачка кутија отвори, после прове-
ре контролног листа, важећи гласачки листићи 
одвајају се од неважећих. 

Бирачки одбор констатује број неважећих гласач-
ких листића, уноси га у записник и неважеће гла-
сачке листиће печати у посебан омот, с назнаком да 
се ради о неважећим гласачким листићима, а потом 
утврђује број важећих листића и број гласова за сва-
ку изборну листу, што такође уноси у записник. 

Важећи гласачки листићи стављају се за сваку из-
борну листу у посебан омот са назнаком да се ради о 
важећим гласачким листићима, који се потом пе чати. 

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени 
гласачки листић, листић који је попуњен тако да се 
не може утврдити за коју се изборну листу гласало 
и листић на коме је заокружено више од једне из-
борне листе. 

Кад је на гласачком листићу заокружено име и 
презиме првог кандидата на изборној листи или је 
заокружен назив или део назива изборне листе, од-
носно ако су истовремено заокружени редни број и 
назив изборне листе и име и презиме првог канди-
дата, такав изборни листић сматра се важећим. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у 
гласачкој кутији већи од броја бирача који су гла-
сали, или у гласачкој кутији није нађен контролни 
листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, 
а гласање на том бирачком месту понавља се. 

Члан 50.
Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласа-

ња, у записник о свом раду уноси: број примљених 
гласачких листића; број неу пот реб ље них гласачких 
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листића; број неважећих гласачких лис тића; број 
важећих гласачких листића; број гласова датих за 
сваку изборну листу; број бирача према изводу из 
бирачког списка и број бирача који су гласали. 

У записник о раду бирачког одбора уносе се и 
примедбе и мишљења чланова борачког одбора, 
подносилаца изборних листа и заједничких пред-
ставника подносилаца изборних листа, као и све 
друге чињенице од значаја за гласање. 

Записник о раду бирачког одбора потписују сви 
чланови бирачког одбора. 

Члан 51. 
Записник о раду бирачког одбора израђује се на 

прописаном обрасцу који се штампа у шест приме-
рака. 

Први примерак записника с утврђеним избор-
ним материјалом доставља се изборној комисији. 

Други примерак записника истиче се на бирач-
ком месту на јавни увид. 

Преостала четири примерка записника уручују 
се представницима подносилаца изборних листа 
које су освојиле највећи број гласова на том бирач-
ком месту и то одмах уколико подносилац изборне 
листе има представника у бирачком одбору. 

Члан 52.
Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор 

ће без одлагања, а најкасније у року од осам часова 
од затварања бирачких места, доставити комисији 
записник о утврђивању резултата гласања на би-
рачком месту, извод из бирачког списка, важеће 
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, 
неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном по-
себ ном омоту, неважеће гласачке листиће у запе ча-
ћеном посебном омоту, као и преосталу изборну 
документацију. 

О примопредаји изборне документације састав-
ља се записник који потписује представник избор-
не комисије и најмање два члана бирачког одбора 
који су предали изборну документацију. 

Члан 53.
По пријему изборног материјала са бирачких 

места комисија, у року од 24 часа од затварања би-
рачких места, утврђује: укупан број бирача уписа-
них у бирачки списак; број бирача који је гласао на 
бирачким местима; укупан број примљених гла-
сачких листића; укупан број неважећих гласачких 
листића; укупан број важећих гласачких листића и 
број гласова датих за сваку изборну листу, односно 
утврђује резултате гласања на бирачким местима. 

Члан 54.
Комисија утврђује резултате избора и о томе 

сачињава посебан записник. 
Свакој изборној листи припада број мандата 

који је сразмеран броју добијених гласова. 

Изборна комисија расподељује број мандата 
који припада свакој изборној листи. 

Изборна комисија расподељује мандате свакој 
изборној листи, тако што се укупан број важећих 
гласова, који је освојила поједина изборна ли-
ста, дели укупним бројем важећих гласова које су 
освојиле све изборне листе. Тако добијен број се, 
потом, множи бројем чланова савета, који се бира у 
појединој месној заједници.

Свакој изборној листи додељује се онолико 
мандата колико целих бројева произилази из ове 
пропорције.

Уколико један или више мандата остане не рас-
по ре ђен, они се додељују изборним листама пре ма 
највећим деловима разломка, док не буде рас по-
дељен и последњи мандат, а уколико две или ви-
ше изборних листа буде имало исти или следећи 
највећи део разломка, мандат се додељује изборној 
листи која је освојила већи број мандата.

Члан 55.
Мандати који припадају одређеној изборној ли-

сти додељују се кандидатима са те листе, у складу 
са одредбама ове одлуке. 

Подносилац изборне листе ће најкасније у ро-
ку од 10 дана од дана објављивања укупних ре-
зултата избора доставити комисији податке о томе 
којим кандидатима са изборне листе се додељују 
добијени мандати. 

Ако подносилац изборне листе не достави по-
датке из става 2. овог члана у остављеном року 
комисија ће све добијене мандате са те листе доде-
лити кандидатима са те листе према њиховом ре-
доследу на листи. 

Комисија објављује резултате избора у року од 
24 часа од затварања бирачких места. 

Престанак мандата и поновни избори 

Члан 56. 
Члану савета престаје мандат пре истека време-

на на које је изабран:
1.  подношењем оставке;
2.  ако је правоснажном судском одлу-

ком осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци;

3.  ако је правоснажном одлуком лишен послов-
не способности;

4.  ако му престане пребивалиште на територији 
месне заједнице, у коју је изабран за члана 
савета;

5. губљењем држављанства; 
6. ако наступи смрт члана савета; и
7. ако два пута узастопно не дође на седни-

цу савета, а свој изостанак не оправда, тако што 
ће до почетка седнице усмено или у писаној фор-
ми обавестити председника Савета о оправданости 
одсуствовања са седнице. 
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Члану савета престаје мандат даном наступања 
случаја из става 1. овог члана.

Дан престанка мандата констатује савет месне 
заједнице на првој наредној седници после пријема 
обавештења о разлозима за престанак мандата.

Члан 57.
Поновни избори спроводе се ако комисија или 

Град ско веће пониште изборе због неправилности 
у спро во ђе њу избора, у случајевима утврђеним од-
луком.

Ако се избори пониште на поједином бирачком 
месту, гласање се понавља само на том бирачком 
месту.

На бирачким местима на којима изборни посту-
пак није спроведен у складу с овом одлуком, избори 
се понављају у року од 15 дана од дана утвр ђи вања 
неправилности у изборном поступку, на начин и по 
поступку утврђеним за спровођење из бора.

Поновне изборе расписује комисија.
Поновни избори спроводе се по листи канди-

дата која је утврђена за изборе који су поништени, 
осим кад су избори поништени због неправилности 
у утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни резулта-
ти избора утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања. 

Члан 58.
Када члану савета престане мандат пре исте ка 

времена на које је изабран, мандат припада из бор-
ној листи са које је изабран. Тај мандат ко ми си ја 
додељује кандидату кога одреди подносилац избор-
не листе. 

Када члану савета престане мандат пре истека вре-
мена на које је изабран, а на изборној листи са које је 
члан савета био изабран, нема кандидата за које под-
носилац изборне листе није добио мандат, мандат 
припада подносиоцу изборне листе који има следећи 
највећи део разломка, а за њега није добио мандат.

Ако две или више изборних листа имају исти 
следећи највећи део разломка, мандат припада 
изборној листи која је добила највећи број мандата, 
а уколико две или више изборних листа буде доби-
ло исти највећи број мандата, мандати се додељују 
изборној листи која је добила већи број гласова.

Мандат новог члана савета траје до истека ман-
дата члана савета коме је престао мандат.

Од кандидата се пре утврђивања мандата при-
бав ља писмена сагласност да прихвата мандат.

Заштита изборног права

Члан 59.
Сваки бирач, кандидат за члана савета и подно-

силац изборне листе може комисији уложити при-
говор због повреде изборног права или изборног 
поступка.

Сваки члан бирачког одбора може уложити при-
говор комисији због повреде изборног права или 
изборног поступка до које је дошло на бирачком 
месту.

Приговор се подноси у року од 24 часа од да-
на када је донета одлука, односно извршена радња 
или учињен пропуст.

Члан 60.
Комисија ће донети решење у року од 48 часо-

ва од пријема приговора и доставити га подносио-
цу приговора. 

Ако комисија усвоји приговор, поништиће одлу-
ку или радњу.

Ако комисија по приговору не донесе решење у 
роковима предвиђеним овом одлуком, сматраће се 
да је приговор усвојен.

Члан 61.
Против решења комисије донетог по пригово-

ру, па и оног којим је усвојен приговор, може се 
изјавити жалба Градском већу, у року од 24 часа од 
достављања решења.

Против сваке друге одлуке комисије (решења 
или закључка) може се изјавити жалба Градском 
већу, у року од 24 часа од њеног истицања на оглас-
ној табли месне заједнице.

Комисија је дужна да Градском већу достави од-
мах, а најкасније у року од 24 часа све потребне по-
датке и списе за одлучивање. 

У поступку заштите изборног права Градско 
веће сходно примењује одредбе закона којим се 
уређује општи управни поступак.

Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 
8 дана од дана пријема жалбе са списима.

Одлука донета у поступку по жалби је правоснаж-
на и против ње се не може повести управни спор.

Ако Градско веће усвоји жалбу на решење којим 
је одбијен приговор одговарајућа изборна радња, 
односно избори, поновиће се најкасније у року од 
15 дана од дана доношења одлуке.

Ако Градско веће усвоји жалбу на решење којим 
је приговор усвојен, сматра се да одлука или радња 
није решењем комисије поништена.

Члан 62.
Средства за спровођење избора за избор чла-

нова савета обезбеђују се у буџету града, и иста 
се могу користити само за израду бирачких спи-
скова, штампање записника о раду бирачких одбо-
ра и гласачких листића, за набавку канцеларијског 
материјала, за плаћање закупа пословних 
просторија, накнаду лица која буду обезбеђивала 
пословне просторије и накнаду за лица Градске 
управе, уколико буду ангажована на пружању 
стручне и техничке помоћи при спровођењу избора 
за савете месних заједница, уз одобрење начелника 
Градске управе.
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Конституисање савета месне заједнице

Члан 63.
По спроведеним изборима за савете месних 

заједница у року од 20 дана одржаће се конститу-
тивне седнице савета месних заједница, на којима 
ће чланови савета бирати председника савета и јед-
ног или више заменика председника савета мес не 
заједнице из реда чланова савета, већином гласова 
укупног броја чланова савета, јавним гла са њем.

Прву, конститутивну седницу савета, после 
завршених избора, сазива председник савета из 
претходног сазива.

Уколико председник савета из претходног са-
вета не сазове седницу новог сазива у року из 
става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће 
најстарији члан савета, у року од 10 дана од истека 
рока из става 1. овог члана.

Конститутивној седници савета до избора пред-
седника савета председава најстарији члан савета, 
коме у раду помаже секретар месне за јед нице.

Одборник Скупштине града учествује, без пра-
ва гласа, у раду савета месне заједнице у којој има 
пре бивалиште.

Председник савета месне заједнице представља 
и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 
извр ше ње финансијског плана.

Члан 64.
Председник, заменик председника и чланови са-

вета месне заједнице, поступају искључиво у јав-
ном интересу.

Доношење одлука на нивоу месне заједнице 
не сме да буде мотивисано обезбеђивањем личне, 
имовинске или неимовинске користи доносиоцима 
одлука, њиховим сродницима, институцијама или 
политичким партијама. Председник, заменик пред-
седника и чланови савета месне заједнице у обаве-
зи су да обавесте савет о свакој ствари у којој имају 
приватни интерес, који утиче или може утицати на 
њихову непристрасност у доношењу одлука.

Члан 65.
Савет месне заједнице одлучује већином гласо-

ва, на седници којој присуствује већина од укупног 
броја чланова савета.

Савет месне заједнице одлучује већином гла-
сова од укупног броја чланова савета када доноси 
Статут, програм развоја месне заједнице, фи нан-
сијски план и завршни рачун месне заједнице.

Члан 66.
Месна заједница има секретара месне заједнице.
Секретар обавља стручне послове за потребе са-

вета месне заједнице, комисија и других радних те-
ла месне заједнице. 

Секретар може обављати послове за више мес-
них заједница.

VI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА 
РАДНА ТЕЛА

Члан 67.
Савет месне заједнице може да образује стал-

на или повремена радна тела: комисије, одборе и 
слично, у циљу припреме, разматрања и решавања 
питања из надлежности месне заједнице.

У одлуци о образовању радног тела, савет месне 
заједнице, одредиће број, структуру, надлежност, 
мандат, подношење извештаја, као и друга питања.

Члан 68.
Стална и повремена радна тела месне заједнице 

имају председника и најмање 6 чланова, од којих су 
најмање трећина грађани, који нису чланови саве-
та месне заједнице. Чланови сталних и повремених 
радних тела могу имати своје заменике.

Радно тело одлучује већином од укупног броја 
чланова.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 69.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1.  средстава утврђених одлуком о буџету града, 

укључујући и самодопринос;
2. донација; и
3.  прихода које месна заједница оствари својом 

активношћу.

Месна заједница доноси финансијски план, на 
који сагласност даје Градско веће града Пожаревца. 

Савет месне заједнице је дужан да сва средства ко-
ристи у складу са законом, програмом и плановима.

Савет месне заједнице је дужан да новчаним 
средствима располаже у складу са начелима зако-
нитости, ефикасности и целисходности. 

Члан 70.
Средства за финансирање зарада запослених 

у градским месним заједницама обезбеђују се у 
буџету града по истим мерилима и критеријумима, 
као и за запослене на одговарајућим пословима у 
Градској управи.

Број запослених за све градске месне заједнице 
утврђује Градско веће и исти се не може повећавати 
без изричите сагласности Градског већа.

Средства за финансирање материјалних трош-
кова градских месних заједница обезбеђују се у 
буџету града за сваку посебно, зависно од величине 
месне заједнице (територије и броја становника), 
величине пословног простора који користе и врсте 
комуналних услуга које користе.

Висину материјалних трошкова за све град-
ске месне заједнице утврђује Градско веће посеб-
ном одлуком за сваку буџетску годину, а на основу 
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извештаја сваке месне заједнице о оствареним про-
сечним трошковима за последња три месеца која 
претходе буџетској години.

Све евентуалне промене у висини плата и ма те ри-
јал ним трошковима у току године у Градској управи 
примењиваће се аналогно и на месне зајед нице.

Књиговодствене и рачуноводствене послове за 
потребе месних заједница обављаће Одељење за 
привреду, финансије и трезор Градске управе.

Члан 71.
Месна заједница дужна је да на захтев надлеж-

них органа града, поднесе извештај о свом ра ду, 
остваривању програма месне заједнице и ко риш-
ћењу средстава која јој је град пренео.

Контролу материјално-финансијског пословања 
месне заједнице врше законом одређени органи и 
буџетска инспекција Градске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.
Постојеће месне заједнице дужне су да у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке до-
несу своје статуте и друга општа акта у складу са 
овом одлуком.

Статуте треба доставити Одељењу за општу 
управу и скупштинске послове ради пре гле да ња 
њихове законитости и целисходности и при пре ма-
ња предлога решења о давању сагласности на исте. 

Члан 73.
Савети месних заједница у постојећем саста-

ву настављају са радом до дана избора, односно 
конституисања нових савета месних заједница.

Члан 74.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о месним заједницама (пречишћени текст) 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 5/06, 
6/06 и 3/07).

Члан 75.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јав љивања у „Службеном гласнику града По жа рев ца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01–06–95/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 27. Статута града Пожаревца 
„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/08) 

Скупштина града Пожаревца на седници од 
05.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ 
о преносу власништва над моторним 

возилом Волво ФЛ 250СМ, ПО 344–86 ЈКП 
„Комуналне службе“ Пожаревац

Члан 1.
Град Пожаревац као прималац донације Европ-

ске уније, преноси власништво над моторним вози-
лом Волво ФЛ 250СМ, ПО 344–86 - смећар на ЈКП 
„Комуналне службе“ Пожаревац које је и дато овом 
јавном предузећу на коришћење.

Члан 2.
Обавезује се ЈКП „Комуналне службе“ По жа-

ре вац да возило Волво ФЛ 250СМ, ПО 344–86 - 
сме ћар унесе у пописне евиденције предузећа као 
ос нов но средство и у својим књиговодственим 
еви денцијама ис ка же као оснивачки улог града 
По жа рев ца у капиталу ЈКП„Комуналне службе“ 
По жа рев ца.

На кон ступања на снагу ове Одлуке задужује се 
Град ска управа града Пожаревца да извр ши од го ва-
ра јуће промене у књиговодственој еви ден цији ос-
нов них средстава.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града По жа-
рев ца“.

У Пожаревцу, 05.12. 2008. год. Број: 01–06–95/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 15. Закона о локалним избо ри-
ма („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Градска 
из бор на комисија у Пожаревцу, на седници одр жа-
ној 4.7.2008. године, донела је

ПОСЛОВНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања орга ни за-

ције, начина рада и одлучивања 
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Градске изборне комисије у Пожаревцу (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 број 2.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи два печата.
Печати су пречника 32 mm (печат са ознаком I и 

печат са ознаком II).
Печати су округлог облика, у средини печата 

је грб Републике Србије. По спољном ободу печа-
та уписан је текст: „Република Ср би ја“. У следећем 
уну траш њем кругу уписан је текст: „Градска из-
бор на комисија“. У дну печата уписан је текст: 
„По жа ревац“.

Текст печата је исписан ћириличким писмом.
Печати Комисије (печат са ознаком I и печат са 

ознаком II) налази се у Одсеку за скупштинске по-
слове Градске управе града Пожаревца, а за њихово 
руковање и чување задужен је виши сарадник за 
скупштинске послове.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном саставу (име-

новани чланови) и у проширеном саставу (опу но-
мо ћени чланови).

Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председ-

ник и осам чланова које именује Скупштина гра-
да Пожаревца, а у проширеном саставу и по један 
опуномоћени представник подносилаца изборне 
листе, који је предложио најмање две трећине кан-
дидата од укупног броја одборника који се бира.

Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скуп-

штина града Пожаревца из реда стручних лица гра-
да Пожаревца, који учествује у раду Комисије без 
права одлучивања.

Члан 7.
Председник и чланови Комисије у сталном и про-

ширеном саставу и њен секретар имају заменике.
Председник, заменик председника, секретар и за-

меник секретара морају бити дипломирани правници.
Заменици из става 1. имају иста права и одго-

ворности као и чланови које замењују.

Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе ис-

товремено решењем утврђује да подносилац из-
борне листе, испуњава услове за одређивање свог 

представника у проширени састав овог органа, у 
року од 48 часова од проглашења изборне листе.

Решење о испуњењу, односно неиспуњењу ус-
ло ва за одређивање опуномоћеног представника 
подносилаца изборне листе у проширеном саставу, 
Комисија доставља подносиоцу изборне листе, на 
адресу означену у изборној листи, у року од 24 ча-
са од часа доношења решења.

Представник подносиоца изборне листе, постаје 
члан Комисије у проширеном саставу најкасније 24 
часа од доношења решења о утврђивању прошире-
ног састава.

Члан 9.
Састав Комисије објављује се у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Зако-

ном о локалним изборима, Законом о избору народ-
них посланика и Законом о финансирању политич-
ких странака: 

1.  стара се о законитости спровођења избора 
одборника;

2.  одређује бирачка места, при чему нарочито 
води рачуна о равномерној распоређености 
бирача на бирачким местима и о доступно-
сти бирачког места бирачима;

3.  одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;

4.  даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора одборника;

5.  прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора за одборни-
ке;

6.  утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са прописима о избору од-
борника;

7. проглашава изборне листе;
8.  утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и 
записнички из предаје бирачким одборима;

9.  утврђује и објављује укупне резултате избо-
ра одборника;

10.  подноси извештај скупштини јединице ло-
калне самоуправе о спроведеним изборима 
за одборнике;

11.  доставља министарству надлежном за по-
слове локалне самоуправе и републичком ор-
гану надлежном за послове статистике по-
датке о спровођењу и резултатима избора за 
одборнике, непосредно по завршетку избора;

12. доноси Пословник Комисије;
13.  обавља и друге послове одређене прописима 

о избору одборника.
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IV. НАЧИН РАДА

Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана 

утврђивања тог састава до завршетка избора.

Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на 

основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.

Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, 

на своју иницијативу или, у захтеваном року, кад то 
предложи најмање трећина чланова Комисије.

У раду Комисије учествују: председник, члано-
ви и секретар Комисије и њихови заменици када их 
замењују.

Члан 14.
Позив за седницу Комисије, са предлогом днев-

ног реда, упућује се члановима Комисије и њи-
хо вим заменицима када их замењују по прави-
лу у писаном облику, најдоцније два дана пре да-
на одређеног за одржавање седнице, а по потреби, 
седнице се сазивају телефоном или на други од го-
варајући начин.

Изузетно, позив за седницу Комисије са пред-
логом дневног реда, може се доставити и на самој 
седници, при чему је председник Комисије дужан 
да на почетку седнице образложи такав поступак.

Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако на сед-

ници присуствује већина њених чланова, односно 
њихових заменика, када их замењују.

Комисија одлучује већином гласова чланова у 
сталном, односно проширеном саставу.

Ако предлог да се донесе одлука којом се мења 
постојеће правно стање у раду Комисије или у по-
ступку спровођења избора не добије већину гласо-
ва, сматраће се да је предлог одлуке одбијен. 

Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог де-

локруга, израде предлога аката, извештаја и дру-
гих докумената, као и обављања појединих избор-
них радњи, Комисија може формирати радну групу 
из реда својих чланова, којој помоћ могу пружати 
стручни радници.

Комисија може, по потреби, задужити поједине 
своје чланове да проуче питања која се јављају у 
спро во ђењу изборног поступка, у непосредној са-
рад њи са члановима изборних органа и другим 
учесницима у поступку, као и увидом у од го ва ра-

ју ће документе, те да упознају Комисију са утвр ђе-
ним стањем и предложе јој одговарајућа ре шења.

Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада давањем 

саопштења и одржавањем конференција за штампу.
Саопштење за јавност, по одобрењу Комисије, 

даје виши сарадник за скупштинске послове у 
Одсеку за скупштинске послове Градске управе 
града Пожаревца. 

Конференцију за штампу, по одобрењу Ко ми си-
је, може одржати председник или члан Комисије.

Члан 18.
У остваривању својих задатака Комисија, са-

гласно закону, сарађује са домаћим и страним орга-
нима и организацијама.

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.
Председавајући увек ставља на гласање предлог 

да се приговор усвоји.
Ако предлог да се приговор усвоји не добије 

већину гласова, сматраће се да је приговор одбијен.
Решење по приговору Комисија доноси у року 

од 48 часова од часа пријема приговора и доставља 
га подносиоцу приговора и свим подносиоцима из-
борних листа, на адресу означену у изборној листи.

Члан 20.
Кад је против решења Комисије по приговору 

поднета жалба, Комисија доставља 
жалбу, заједно са оспореним решењем и свим 

потребним подацима и списима за одлучивање, 
надлежном Окружном суду, одмах а најкасније у 
року од 12 часа од часа пријема жалбе.

Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која 

нису изричито уређена Законом о 
локалним изборима и Законом о финансирању 

политичких странака, Комисија сходно примењује 
одредбе Закона о општем управном поступку.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА 
ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, 

изборни материјал и друге трошкове спровођења 
избора, обезбеђују се у буџету града Пожаревца.

Члан 23. 
Чланови Комисије и њихови заменици када их 

замењују, као и запослени из Одсека за скуп штин ске 
послове, који обавља стручне и административно-
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техничке послове за потребе Комисије, имају право 
на накнаду за рад у Ко ми си ји у време спровођења 
избора и у време између спровођења избора.

Висину накнаде трошкова за рад у Комисији из 
става 1. овог члана, Комисија одређује посебним 
одлукама.

Налогодавци за исплату средстава из члана 22. 
и члана 23. ст. 1. и 2. су председник и секретар Ко-
ми сије.

Члан 24.
Градска управа града Пожаревца обезбеђује и 

пружа неопходну стручну и 
техничку помоћ при обављању задатака Ко ми-

сије, у складу са законом и Одлуком о организацији 
и раду тог органа.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 
КОМИСИЈЕ

Члан 25.
На седници Комисије води се записник о раду 

Комисије.
Записник садржи главне податке о раду на сед-

ници, нарочито о предлозима о којима се рас прав-
ља ло, са именима учесника у расправи, о одлука-
ма, закључцима и другим актима који су на седни-
ци донети, као и о резултату гласања о појединим 
питањима.

О вођењу и чувању записника стара се секретар 
Комисије. Записник се чува трајно.

Записник потписују председник и секретар Ко-
ми сије.

Пре усвајања записник се може користити само 
по одобрењу председника Комисије.

Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и 

извештаја о резултатима избора са изборним ма те-
ри ја лима и руковање тим материјалима, у складу са 
за коном.

Члан 27.
У Комисији се сређује и чува документација (ар-

хивска грађа Комисије), са којом се поступа у скла-
ду са прописима.

Комисија, после спроведених избора, доку мен-
та ци ју из става 1. овог члана, записничким путем 
предаје архиви Градске управе града Пожаревца.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Питања која се односе на рад Комисије, а која 

нису уређена овим пословником, могу се уреди-
ти одлуком или закључком Комисије, у складу са 
одредбама овог пословника.

Члан 29.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје 

да важи Пословник Општинске изборне 
комисије бр. 01–013–1 од 26. марта 2008. годи-
не („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
3/2008).

Члан 30.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања на огласној табли града По жа рев ца.

Члан 31.
Овај пословник објавити у „Службеном гласни-

ку града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 4.7.2008. год. Број: 01–06–31

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ПРЕДСЕДНИК

Бранко Стјеповић, дипл. правник, с.р.

5

На основу члана 5. Пословника Скупштине града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08) и Извештаја Комисије за мандатно-
имунитетска питања Скупштине града По жаревца 
од 28.11.2008. године, Скупштина града Пожаревца 
на седници од 05.12.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Пожаревца

I
Потврђују се додељени мандати одборника 

Скуп шти не гра да По жа ревца и то:
1.  Николић Владимиру из Пожаревца, ул. Цане 

Бабовић бр. 107;
2.  Рељин Љубини из Пожаревца, ул. Кнез 

Милошев венац бр. 6/11;
3.  Срејић Дејану из Пољане;
4.  Јовановић Радмили из Пожаревца, ул. Вука 

Караџића бр. 50;
5. Васић Саши из Брадарца;
6.  Ранђеловић Љиљани из Костолца, ул. 

Трудбеничка бр. 23/28;
7.  Томић Драгиши из Пожаревца, ул. Ђурђа 

Бранковића бр. 84; и
8.  Илић Светомиру из Пожаревца, ул. Табачка 

чаршија бр. 4/36.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
Упутство о правном средству: Против овог ре-

ше ња одборник може изјавити жалбу Окружном 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 38 - Број 4 05.12.2008.

су ду у Пожаревцу у року од 48 часова од дана до-
но ше ња овог решења.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01–06–95/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу члана 23. става 1. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/05), Скупштина града Пожаревца на седници 
од 05.12. 2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 

Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ 
у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКП 

„Пар кинг сервис“ у Пожаревцу, бр. 2780 од 
29.10.2008. године.

Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Паркинг сер-
вис“ у Пожаревцу примењиваће се почев од 
01.12.2008. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП „Пар-

кинг сервис“ у Пожаревцу објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01–03–95/6,

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“

А - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА (УЛИЧНИ ПАРКИНЗИ)

Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)

I Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 30,00

II Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 20,00

Зона ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)

I и II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица - станаре 500,00

I Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике 1.700,00

II Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике 1.500,00

Зона ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ попуст ЦЕНА (дин.)

I

Претплатна карта за 1 месец паркирања 2.500,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања 5% 14.250,00

Претплатна карта за 12 месеци паркирања 10% 27.000,00

II

Претплатна карта за 1 месец паркирања 1.700,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања 5% 9.690,00

Претплатна карта за 12 месеци паркирања 10% 18.360,00
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Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА попуст ЦЕНА (дин.)

I
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 8.000,00
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 5% 45.600,00
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 10% 86.400,00

II
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 6.000,00
Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања 5% 34.200,00
Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања 10% 64.800,00

Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ У ОБЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА попуст ЦЕНА (дин.)

I и II Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања 3.500,00
I и II Универзална паркинг карта за 6 месеци паркирања 5% 19.950,00
I и II Универзална паркинг карта за 12 месеци паркирања 10% 37.800,00

Б - ДОПЛАТНЕ КАРТЕ

Зона ДОПЛАТНА KAPTA ЦЕНА (дин.)

1 и II Доплатна карта за кориснике који поступају супротно одредбама
Одлуке о јавним паркиралиштима 1.200,00

В - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
(ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)

НАПЛАТА ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ЦЕНА (дин.)

Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 т 20,00

Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима 300,00

Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште 1.500,00
Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на затвореном паркингу у улици Моше Пијаде 
(ТЦ „Нови дом“) 2.500,00

Месечни закуп паркинг места за паркирање возила на осталим затвореним паркинзима 1.400,00

Унивезална месечна карта за све затворене паркинге 3.700,00

Г - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА ЦЕНА (дин.)

Интервенција „паука“ са одношењем возила на депо 3.700,00
Започета интервенција (случај када је возило прикачено на уређај за подизање, а није однето 
са лица места) 1.850,00

Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења 300,00

Пренос возила „пауком“ у локалу 3.000,00

Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града 100,00

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.
Ценовник ступа на снагу даном добијања саглас-

ности од оснивача, а примењиваће се од 01.12.2008. 
године.

У Пожаревцу, 29.10.2008. год Број: 2780

Председник Управног одбора 
ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“

Мирослкав Мишић, дипл. правник, с. р.
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На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Служ бени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 
62/04) и на основу члана 27. Статута града По жа-
рев ца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању једног члана 

Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика „Соња Маринковић“ у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Даковић Видак дужности члана 

Школ  ског одбора Пољопривредне школе са домом 
уче ни ка „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, пред-
ставник запослених Школе.

II
Именује се Аранђеловић Јелена за члана 

Школског одбора Пољопривредне школе са домом 
ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, пред-
ставник запослених Школе.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год Број: 01–06–95/7а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 52. и 53. става 2. и 3. и 54. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/04, 58/04 
и 62/04) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 05.12.2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана 
Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић“ у Пожаревцу

I
Разрешава се Перенчевић Предраг из Пожаревца, 

дужности члана Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџнћ“ у Пожаревцу, представник Савета 
родитеља Школе.

II
Именује се Павловић Зоран из Пожаревца, ул. 

Мио дра га Марковића бр. 82, за члана Школског одбо-
ра Основне школе „Вук Караџић“ у Пожаревцу, пред-
став ник Савета родитеља Школе.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику гра-

да Пожаревца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01–06–95/7б 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

10

На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета 
за младе града Пожаревца („Службени глас-
ник града Пожаревца“, бр. 3/08) и на основу чла-
на 27. Статута града Пожаревца („Службени глас-
ник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 05.12.2008. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ 
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Савета за младе 
града Пожаревца

I
У Савет за младе града Пожаревца именују се:
-  за председника Вељко Обрадовић из Пожа рев-

ца, ул. Браничевска бр. 17/4, а за заменика Фи-
лип Божиловић из Пожаревца, ул. Дунавска бр. 
177;

- за чланове:
1.  Јелена Трифуновић из Пожаревца, ул. Кнез 

Милошев венац бр. 14/6;
2.  Марко Костић, Школа за основно и сред ње 

образовање „Стеван Мокрањац“ у По жа рев-
цу;

3.  Даворка Митровић из Пожаревца, ул. Је фи ми-
је бр. 10;

4.  Јелица Цветковић из Костолца, ул. Николе Те-
сле бр. 22Ф/3;

5.  Ивана Јовић из Пожаревца, ул. Драгољуба 
Ђу ри ћа бр. 8;
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6.  Маја Милошевић из Пожаревца, ул. Миле-
шев ска бр. 1; и

7.  Катарина Рајковић из Пожаревца, ул. Све то-
савска бр. 3/6;

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01–06–95/7в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

На основу члана 27. става 1. тачке 12. и на осно-
ву члана 89. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 05.12.2008. годи-
не, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата Градоначелнику 

града Пожаревца 

I 
Саши Ваљаревићу, дипломираном економисти 

из Пожаревца, ул. 23. српске дивизије бр. 29, прес-
таје мандат Градоначелника града Пожаревца, за-
кљу чно са 05.12.2008. године, на основу поднете 
оставке. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/1а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

12

На основу члана 27. става 1. тачке 12. и на осно-
ву члана 90. става 1. Статута града Пожаревца 
(„Служ бени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата заменику 

Градоначелника града Пожаревца 

I 
Ивану Грубетићу, дипломираном инжењеру ма-

шинства из Костолца, ул. Трг Братства јединства 
7/7, престаје мандат заменика Градоначелника гра-
да Пожаревца, закључно са 05.12.2008. године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 49. става 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 12/07) 
група одборника Демократске странке, коалиције 
окупљене око СПС-а и Г 17 плус-СПО дана 
26.11.2008. године поднела је писани предлог за 
раз решење Градоначелника града Пожаревца Саше 
Ваљаревића, имајући у виду новонасталу ситуацију 
у Скупштини града Пожаревца и могућност њеног 
даљег функционисања, а због унутар партијских 
односа у Српској радикалној странци и неизвес-
ности трајања судског процеса, а све у циљу фор-
ми рања нове коалиције која би вршила власт и 
којом би се превазишло стање неизвесности и 
будућег функционисања локалне самоуправе. 

На седници Скупштине од 05.12.2008. године 
Саша Ваљаревић, Градоначелник града Пожаревца, 
разрешен је ове дужности са 05.12.2008. године. 

Како је чланом 90. ставом 1. Статута града По-
жаревца предвиђено да разрешењем Гра до на чел-
ника, као и престанком мандата по било ком другом 
основу престаје мандат заменика Градоначелника, 
то је решено као у диспозитиву ре ше ња. 

Против овог решења не може се изјавити жал-
ба већ се може поднети тужба Општинском суду у 
Пожаревцу, у року од 15 дана од дана пријема истог. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/1б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

13

На основу члана 27. става 1. тачке 12. и на осно-
ву члана 90. става 1. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скуп штина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата Градском већу 

града Пожаревца 
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I
Градском већу града Пожаревца престаје мандат 

закључно са 05.12.2008. године и то:
1.  Мирославу Живојиновићу, дипл. економисти 

из Маљуревца, ул. Видовданска 9;
2.  Драгославу Димићу, машинском инжењеру из 

Пожаревца, ул. Хиландарска бр. 27;
3.  Браниславу Вујисићу, секретару Фудбалског 

савеза Браничевског управног округа из По-
жаревца, ул. Милоша Обилића бр. 80ж;

4.  Слађану Стевићу из Берања;
5.  Радиши Јотићу, економисти из Пожаревца, ул. 

Васе Пелагића бр. 1;
6.  Милану Николићу, студенту из Пожаревца, 

Кнеза Лазара бр. 35;
7.  Дарку Здравковићу, економисти из Пожа рев-

ца, Босанска 6А/31;
8.  Владимиру Вили, дипл. инж. електротехнике 

из Костолца, ул. Војводе Мишића бр. 14; и
9.  Радомиру Михајловићу, наставнику из Пожа-

рев ца, ул. VI личке дивизије бр. 8/3.  
II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“. 

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 49. става 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 12/07) 
група одборника Демократске странке, коалиције 
оку п ље не око СПС-а и Г 17 плус-СПО дана 
26.11.2008. године поднела је писани предлог за 
разрешење Градоначелника града Пожаревац Саше 
Ваљаревића, имајући у виду новонасталу ситуацију 
у Скупштини града Пожаревца и могућност њеног 
даљег функционисања, а због унутар партијских 
односа у Српској радикалној странци и неизвес нос-
ти трајања судског процеса, а све у циљу фор ми ра-
ња нове коалиције која би вршила власт и којом би 
се превазишло стање неизвесности и будућег фун-
кцио ни са ња локалне самоуправе.

На седници Скупштине од 05.12.2008. године 
Саша Ваљаревић, Градоначелник града Пожаревца, 
разрешен је ове дужности са 05.12.2008. године.

Како је чланом 90. ставом 1. Статута града По-
жа ревца предвиђено да разрешењем Гра до на чел-
ника, као и престанком мандата по било ком дру-
гом основу престаје мандат Градског већа, то је ре-
шено као у диспозитиву решења.

Против овог решења не може се изјавити жал-
ба већ се може поднети тужба Општинском суду у 
Пожаревцу, у року од 15 дана од дана пријема истог. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/1в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

14

На основу члана 27. става 1. тачке 12. и на осно-
ву члана 83. става 1. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о избору Градоначелника 

града Пожаревца 

I
Миодраг Милосављевић, дипл. правник из По-

жа рев ца, ул. Топличина бр. 2, одборник, изабран 
је за Градоначелника града Пожаревца, почев од 
05.12..2008. године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

15

На основу члана 43. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скуп-
шти на града Пожаревца, на седници од 05.12.2008. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата одборнику 

Миодрагу Милосављевићу

I
Миодрагу Милосављевићу, одборнику Скуп-

шти не града Пожаревца, из Пожаревца, престао је 
мандат одборника избором за Градоначелника гра-
да Пожаревца, закључно са 05.12..2008. године. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 
У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/2а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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16

На основу члана 27. става 1. тачке 12. Статута 
гра да Пожаревца („Службени гласник града По жа-
ревца“, бр. 2/08), Скупштина града По жа рев ца, на 
седници од 05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о избору заменика Градоначелника 

града Пожаревца 

I 
Вукица Васић, дипломирани економиста из 

По жаревца, ул. Светосавска бр. 18/25, одборник, 
иза брана је за заменика Градоначелника града По-
жа рев ца, почев од 05.12.2008. године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

17

На основу члана 43. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата одборнику 

Вукици Васић 

I
Вукици Васић, одборнику Скупштине града По-

жа рев ца, из Пожаревца, престао је мандат одбор-
ника избором за заменика Градоначелника града 
По жа рев ца, закључно са 05.12..2008. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/3а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

18

На основу члана 27. става 1. тачке 12. Статута 
гра да Пожаревца („Службени гласник града По-
жаревца“, бр. 2/08), Скупштина града Пожа рев ца, 
на седници од 05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о избору Градског већа 

града Пожаревца 

I 
У Градско веће града Пожаревца изабрани су:  
1.  мр Миодраг Ристић, дипл. инж. електротех-

нике из Пожаревца, ул. Цане Бабовић бр. 37;
2.  Гордана Косановић, дипл. правник из Пожа-

рев ца, ул. Страхинића Бана бр. 7; 
3.  Славко Слипчевић, дипл. инж. рударства из 

Костолца, ул. Николе Тесле бр. 22/А3;
4.  Славомир Лазаревић, дипл. инж. електротехни-

ке из Пожаревца, ул. Кнез Милошев венац бр. 
12;

5.  Војислав Стојићевић, наставник из Брадарца;
6.  Слађан Стевић, приватни предузетник из Бе-

рања; 
7.  Радомир Михајловић, наставник из Пожа рев-

ца, ул. 6. личке дивизије бр. 8/3;
8.  Александар Ђокић, дипл. правник из По жа-

ревца, ул. Пионирски трг бр. 17/2; и
9.  Владимир Вила, дипл. инж. електротехнике 

из Костолца, ул. Војводе Мишића бр. 14;

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

19

На основу члана 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата одборнику 

Војиславу Стојићевићу  

I
Војиславу Стојићевићу, одборнику Скупштине 

града Пожаревца, из Брадарца, престао је мандат 
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одборника Скупштине града Пожаревца, избором 
за члана Градског већа града Пожаревца, закључно 
са 05.12.2008. године. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

20

На основу члана 46. став 1. тачке 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о престанку мандата одборнику 

Владимиру Николићу   

I 
Владимиру Николићу, одборнику Скупштине 

града Пожаревца, из Пожаревца, ул. Цане Бабовић 
бр. 107, престао је мандат одборника Скупштине 
града Пожаревца, подношењем оставке, закључно 
са 05.12.2008. године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год.  Број: 01-06-96

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

21

На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник гра-
да Пожаревца“, бр. 2/08) и на основу члана 9. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ у Пожаревцу 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08)  
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ у Пожаревцу

I 
1. Разрешава се Саша Исаковић из Пожаревца 

дужности директора Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ у Пожаревцу. 

2. Именује се Миодраг Стојковић, дипл. инж. 
грађевине из Пожаревца, ул. Карађорђева бр. 10 за 
директора Јавног предузећа „Дирекција за из град-
њу града Пожаревца“ у Пожаревцу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. године Број: 01-06-96/5а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
2/08) и на основу члана 11. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у 
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08)  Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу

I 
1. Разрешава се Миодраг Микић из Пожаревца 

дужности  директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу. 

2. Именује се Александар Илић, дипл. инж. гра-
ђе винарства из Пожаревца, ул. Пионирски трг бр. 
13/14 за директора Јавног комуналног предузећа 
„Во довод и канализација“ у Пожаревцу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 
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У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 2/08) и на основу члана 12. Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис Пожаревац“ у Пожаревцу  („Службени глас-
ник града Пожаревца“, бр. 3/08)  Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 05.12.2008. године, до-
нела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис Пожаревац“ у Пожаревцу  

I 
1. Разрешава се Владимир Михајловски из По-

жа рев ца дужности директора Јавног комуналног 
пре дузећа „Паркинг сервис Пожаревац“ у По жа-
рев цу. 

2. Именује се Славко Живковић, дипл. прав-
ник из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 20 за 
ди ректора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сер вис Пожаревац“ у Пожаревцу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 9. Ста ту-
та града Пожаревца („Службени гласник гра-
да Пожаревца“, бр. 2/08) и на основу члана 8. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љу бичево“ у 
Пожаревцу („Службени гласник гра да Пожаревца“, 
бр. 3/08)  Скупштина града По жа ревца, на седници 
од 05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу

I 
1. Разрешава се Првослав Мошић из Пожаревца 

дужности  директора Јавног предузећа „Љубичево“ 
у Пожаревцу. 

2. Именује се Владан Јанковић, др. ветеринар-
ске медицине из Пожаревца, ул. Зленгорска бр. 
29/5 за директора Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 05.12.2008. године Број: 01-06-96/5г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
гра да Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 2/08) и на основу члана 8. Одлуке о 
оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу  
(„Службени гласник општине Пожаревца“, бр. 
3/05)  Скупштина града Пожаревца, на седници од 
05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

установе Центар за културу у Пожаревцу

I 
1. Разрешава се Драгослав Јовић из Пожаревца, 

ул. 27. априла бр. 15,  дужности директора устано-
ве Центар за културу у Пожаревцу. 

2. Именује се Александар Лукић, дипл. полити-
колог из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 10  за 
директора установе Центар за културу у По жа рев цу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града По-
жаревца“, бр. 2/08) и на основу члана 8. Одлуке о 
осни вању установе Спортски центар „Пожаревац“ 
у По жаревцу  („Службени гласник општине По-
жа ревца“, бр. 5/01 и 3/05)  Скупштина града По-
жаревца, на седници од 05.12.2008. године, доне-
ла је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању директора 

установе Спортски центар „Пожаревац“ 
у Пожаревцу

I 
1. Разрешава се Ненад Митић из Пожаревца, ул. 

Николе Хаџи Николића бр. 21 дужности дире ктора 
установе Спортски центар „Пожаревац“ у По жа-
ревцу. 

2. Именује се Марија Милошевић, дипл. еко-
но миста из Пожаревца, ул Бојане Првуловић бр. 
17/6 за директора установе Спортски центар „По-
жаревац“ у Пожаревцу. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 27. и 32. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 05.12.2008. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 

и чланова Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Пожаревца

I 
Разрешавају се дужности председника и члана 

Комисије за избор и именовања Скупштине града 
Пожаревца:

1.  Милић Јовановић, одборник из Пожаревца, 
ул. Невесињска бр. 48/20;

2.  Томислав Рајић, одборник из Пожаревца, ул. 
Слободарска бр. 34;

3.  Душанка Кукољ, одборник из Пожаревца, ул. 
Ратарска Л2/9;

4.  Весна Анђелковић из Пожаревца, ул. 
Првомајска бр. 28;

5.  Жикица Ђорђевић из Пожаревца, ул. 
Братства јединства бр. 37/1;

6.  Божица Чабовић, одборник из Костолца, ул. 
Кнеза Милоша бр. 1;

7.  Миодраг Милосављевић, одборник из 
Пожаревца, ул. Топличина бр. 2; 

8.  Весна Сретеновић, одборник из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 15/23; и 

9.  Славко Живковић из Пожаревца, ул. 
Братства јединства бр. 20.

II
У Комисију за избор и именовања Скупштине 

града Пожаревац именују се: 
- за председника Милић Јовановић, одборник 

из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 48/20, а за заме-
ника Виолета Томић, одборник из Пожаревца, ул. 
Дринска бр. 21/5; 

- за чланове: 
1.  Весна Сретеновић, одборник из Пожаревца, 

ул. Пионирски трг бр. 15/23; 
2.  Богдан Траиловић, одборник из Пожаревца, 

ул. 6. личке дивизије бр.13; 
3.  Душанка Кукољ, одборник из Пожаревца, ул. 

Ратарска бр. Л2/9; 
4.  Славољуб Матић, одборник из Пожаревца, 

ул. Станоја Главаша бр. 18; 
5.  Славко Живковић из Пожаревца, ул. 

Братства јединства бр. 20; 
6.  Владан Јовић, одборник из Бубушинца; и
7.  Љиљана Ранђеловић, одборник из Костолца, 

ул. Ужичка бр. 49; 

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. и 32. Статута града 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 05.12.2008. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника 

и чланова Комисије за мандатно 
имунитетска питања Скупштине 

града Пожаревца

I 
Разрешавају се дужности председник и чла-

на Комисије за мандатно имунитетска питања 
Скупштине града Пожаревца:

1.  Арсић Верољуб из Пожаревца, ул. Лоле Ри-
ба ра бр. 50;

2.  Јеличић Горан, одборник из Пожаревца, ул. 
Цане Бабовић бр. 143; 

3.  Николић Радослав из Пожаревца, ул. 
Делиградска бр. 35/24;

4.  Кресоје Саша, одборник из Љубичева бб;
5.  Савић Дејан, одборник из Пожаревца, ул. 

Трг Радомира Вујовића бр. 12/71; 
6.  Радисављевић Миодраг, одборник из 

Пожаревца, ул. Александра Ивановића бр. 39; 
7.  Милошевић Мирољуб, одборник из Живице; 

и
8.  Матић Славољуб, одборник из Пожаревца, 

ул. Станоја Главаша бр. 18;  

II
У Комисију за мандатно имунитетска питања 

Скупштине града Пожаревац именују се: 
- за председника Пивац Жарко, одборник из 

Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/9, а за замени-
ка Јеличић Горан, одборник из Пожаревца, ул. Цане 
Бабовић бр. 143; 

- за чланове: 
1.  Радисављевић Миодраг, одборник из 

Пожаревца, ул. Александра Ивановића бр. 39;
2.  Станисављевић Саша, одборник из 

Брадарца; 
3. Милошевић Мирољуб, одборник из Живице; 
4.  Чабовић Божица, одборник из Костолца, ул. 

Кнеза Милоша бр. 1; 
5.  Илић Радиша, одборник из Костолца, ул. 

Боже Димитријевића бр. 13; 
6. Кресоје Саша, одборник из Љубичева; 
7. Стојадиновић Драган, одборник из Петке; 

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 05.12.2008. год. Број: 01-06-96/5ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Градско веће града Пожаревца, на основу чл. 86 
став 1 тачка 7 Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08) на сед ни ци 
одржаној дана 09.10.2008. године донело је

РЕШЕЊE

Разрешава се ЗОРИЦА МАРКОВИЋ, дипл. 
прав ник из Пожаревца дужности начелника  град-
ске управе града Пожаревца са 13.10.2008. године.

Образложење
Чланом 63. Одлуке о Градској управи града По-

жа рев ца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), предвиђено је да даном ступања на сна-
гу ове одлуке начелник Општинске управе оп-
штине Пожаревац наставља да врши послове као 
на чел ник Градске управе града Пожаревца до пос-
тав ља ња новог начелника Градске управе града По-
жа ревца.

Како је 13.10.2008. године постављен Дејан 
Илић за начелника Градске управе то је постојала 
по тре ба да се Зорица Марковић, досадашњи начел-
ник Градске управе, разреши ове дужности.

У Пожаревцу, 09.10.2008. год. Број: 01-06-79/2008-29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Ваљаревић, дипл. екон, с.р.

30

Градско веће града Пожаревца, на основу чл. 86 
став 1 тачка 7 Статута града Пожаревца („Служ-
бени гласник града Пожаревца, бр. 2/08) на седни-
ци одржаној дана 09.10.2008. године донелоје

РЕШЕЊE

I
Поставља се ДЕЈАН ИЛИЋ, дипл. правник из 

Пожарсвца, ул. Толстојева 2 за начелника Градске 
управе града Пожаревца на период од 5 годи-
на почев од 13.10.2008. године и истом се, као 
постављеном лицу, одређује коефицијент 21,50.

Именованом припада додатак на плату за време 
проведено у радном односу за 0,4% за сваку пуну 
годину рада, оствареног у радном односу.
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II
Именовани заснива радни однос на неодређено 

време у Градској управи града Пожаревца.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 56 и 66 став 7 Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, бр. 47/2008) 
утврђује се да начелника Градске управе поставља 
Градско веће на основу јавног конкурса на 5 годи-
на.

По спроведеном огласу Градско веће је одлучи-
ло као у диспозитиву.

У Пожаревцу, 09.10.2008. год. Број: 01-06-79/2008-30

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Ваљаревић, дипл. екон, с.р.
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