
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLII Број 4 ПОЖАРЕВАЦ 23.04.2010.

ГРАД   ПОЖАРЕВАЦ
1

На основу члана 8. став 1. и 9. став 2. Закона 
о матичним књигама (“Службени гласник РС”, бр. 
20/09) и члана 27. тачка 6. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/08), 
а по прибављеном мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу број 20-00-
73/2009-04 од 04.03.2010. године. Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је

ОДЛУКУ
о одређивању матичних подручја за вођење 

матичних књига на територији града 
Пожаревца

 1. Овом Одлуком одређују се матична 
подручја за која се воде матичне књиге и седишта 
матичних подручја, на територији града 
Пожаревца.

 2. На територији града Пожаревца одређују 
се следећа матична подручја за вођење 
матичних књига:

1. матично подручје Баре за насељено место 
Баре

2. матично подручје Батовац за насељено 
место Батовац

3. матично подручје Берање за насељено 
место Берање

4. матично подручје Брадарац за насељено 
место Брадарац

5. матично подручје Братинац за насељено 
место Братинац

6. матично подручје Брежане за насељено 
место Брежане

7. матично подручје Бубушинац за насељено 
место Бубушинац

8. матично подручје Драговац за насељено 
место Драговац

9. матично подручје Дрмно за насељено 
место Дрмно

10.  матично подручје Дубравица за насељено 
место Дубравица

11. матично подручје Живица за насељено 
место Живица

12. матично подручје Касидол за насељено 
место Касидол

13.  матично подручје Кленовник за насељено 
место Кленовник

14. матично подручје Кличевац за насељено 
место Кличевац

15. матично подручје Костолац за насељена 
места Костолац

16. матично подручје Лучица за насељено 
место Лучица и Поповац

17.  матично подручје Маљуревац за насељено 
место Маљуревац

18. матично подручје Набрђе за насељено 
место Набрђе

19. матично подручје Острово за насељено 
место Острово

20.  матично подручје Петка за насељено место 
Петка

21.  матично подручје Пожаревац за насељено 
место Пожаревац

22. матично подручје Пољана за насељено 
место Пољана

23. матично подручје Пругово за насељено 
место Пругово

24.  матично подручје Речица за насељено 
место Речица

25. матично подручје Село Костолац за 
насељено место Село Костолац

26. матично подручје Трњане за насељено 
место Трњане

27.  матично подручје Ћириковац за насељено 
место Ћириковац

 3. Матичне књиге воде се у седишту матичног 
подручја. Седишта матичних подручја су следећа:

1. за матично подручје Баре, у Барама;
2. за матично подручје Батовац, у Батовцу;
3. за матично подручје Берање, у Берању;
4. за матично подручје Брадарац, у 

Брадарцу;
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5. за матично подручје Братинац, у 
Братинцу;

6. за матично подручје Брежане, у Брежану;
7. за матично подручје Бубушинац, у 

Бубушинцу;
8. за матично подручје Драговац, у 

Драговцу;
9. за матично подручје Дрмно, у Дрмну;
10. за матично подручје Дубравица, у 

Дубравици;
11. за матично подручје Живица, у Живици;
12. за матично подручје Касидол, у Касидолу;
13. за матично подручје Кленовник, у 

Кленовнику;
14. за матично подручје Кличевац, у 

Кличевцу;
15. за матично подручје Костолац, у 

Костолцу;
16. за матично подручје Лучица, у Лучици;
17. за матично подручје Маљуревац, у 

Маљуревцу;
18. за матично подручје Набрђе, у Набрђу;
19. за матично подручје Острово, у Острову;
20. за матично подручје Петка, у Петки;
21. заматично подручје Пожаревац, у 

Пожаревцу
22. за матично подручје Пољана, у Пољани;
23. за матично подручје Пругово, у Пругову ;
24. за матично подручје Речица, у Речици;
25. за матично подручје Село Костолац у Селу 

Костолцу;
26. за матично подручје Трњане, у Трњану;
27. за матично подручје Ћириковац, у 

Ћириковцу.

 4. Даном почетка примене ове одлуке 
престаје да важи Одлука о одређивању матичних 
подручја за вођење матичних књига на територији 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 1/09).

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

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Бр: 01-200-12/2009

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

2

На основу члана 35. став 10. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09) и члана 27. став 1. тачка 5. Статута 
града Пожаревца – пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца на седници одржаној 23.04.2010. 
године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛНOГ ПУТА

ПОЖАРЕВАЦ-КОСТОЛАЦ

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне 

регулације локалног пута Пожаревац - Костолац (у 
даљем тексту: План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Носилац израде и спровођења Плана је 

надлежни орган за послове урбанизама Градске 
управе града Пожаревца.

Израђивач Плана је Јавно предузеће 
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“.

Члан 3.
  Циљ израде Плана је утврђивање трасе 
и урбанистичко техничких услова за изградњу 
локалног пута Пожаревац-Костолац и решавање 
имовинско правних односа на предметном 
земљишту. 

Члан 4.
 План обухвата подручје катастарске 
парцеле у КО Пожаревац: 18758/1, 18758/2, 18759/1, 
18759/2, 20730/1, 18760/1, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 
18762/1, 18762/2, 18760/2, 20692, 18763/2, 18764/1, 
18441, 18440, 20720, 18439, 18438, 18764/2, 18764/3, 
18437, 18765/1, 18765/2, 18436, 18435, 18765/3, 
18433, 18432, 18214, 18431, 20718, 18430, 18216, 
18429, 18428, 18427, 18217, 18426, 18425, 18218, 
18424, 20693, 18219, 18240, 18239, 18238, 18221, 
18237, 18236, 18222, 20694, 18223, 18230, 18224, 
18227, 18226, 18225, 18215, 18220, 18228, 18229, 
18434, 18762/3, 18763/1 и 20728;
 У КО Ћириковац: 739, 302, 301, 300, 299, 
298, 297, 703, 422, 296, 295, 294, 741/1, 423, 293, 
292, 291/1, 291/2, 290, 289, 744, 288, 451, 249, 248, 
247, 452, 246, 453, 245, 454, 455, 244, 243, 242, 456, 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА23.04.2010. Број 4 - Страна 3

750, 241, 461, 240, 462, 239, 463, 464, 465, 238, 466, 
467, 237, 236, 235, 234, 747, 468, 17, 16, 748, 1417, 
1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 15, 14, 13, 
1409, 12, 11, 10, 1408, 1407, 1404, 1403, 1394, 1350, 
1351, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1344, 1342, 1339, 
1338, 1337, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330;
 У КО Петка: 491/3, 491/2, 1701/1, 499, 
491/1, 500, 498, 497, 501, 495, 502, 494, 1702, 493, 
475, 492, 1700/1, 356, 377, 355, 354, 353, 352, 378, 
351, 350, 379, 349, 348, 380, 347, 346, 345, 344, 381, 
382, 383, 343, 1692, 277 и 1669/1;
 У КО Кленовник: 330/2, 330/1, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 480, 337, 2896, 338, 486, 339, 487, 
340, 341, 354, 355, 356, 357, 342, 358, 359, 360, 343, 
344, 361, 345, 346, 347, 362, 348, 349, 363, 364, 350, 
365, 366, 367, 351, 352, 368, 369, 370, 371, 353, 490, 
483, 273, 280, 281, 282, 274, 275, 276, 283, 277, 278, 
284, 279, 492, 285, 216, 471, 215, 286, 214, 213, 212, 
211, 287, 210, 209, 288, 289 и 208.

Члан 5.
 Саставни део ове Одлуке су:

КЊИГА I
- Општа документација
- Текстуални део
 1. Повод и циљ израде плана
 2. Правни и плански основ
 3. Границе обухвата Плана
 4. Правила уређења простора
 5. Правила грађења
- Графички део

КЊИГА II
- Општа документација
- Услови Јавних предузећа и мишљења надлеж-

них органа

Члан 6.
Саставни део Плана је Решење о 

неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације локалног пута Пожаревац – Костолац 
бр. 04-350-148/2010 од 19.04.2010. године донетог 
од стране Одељења за урбанизам и грађевинске 
послове.

Члан 7.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 20. став 3. и 4. а у вези 
члана 8. Закона о експропријацији („Сл. гласник 
Републике Србије “бр. 53/95, 16/01и 20/09), и члана 
27. Статута града Пожаревац-пречишћен текст („Сл. 
гласник града Пожаревца” бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца на седници одржаној 23.04.2010. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О подношењу предлога за утврђивање јавног 

интереса за експропријацију земљишта за 
проширење гробља у Костолцу

I
Предлаже се Влади Републике Србије да утврди 
јавни интерес за експропријацију КП бр. 1771/5 КО 
Костолац-град у површини од 2 ха 9 а 6 м2 уписана 
на Републику Србију, с правом коришћења ЈП 
„Србијашуме”, Београд ради проширења гробља у 
Костолцу.

II
За корисника експропријације одређује се 

град Пожаревац.

III
У име Града Пожаревца предлог за 

утврђивање јавног интереса Влади Републике 
Србије, подноси Градско јавно правобранилаштво 
Пожаревац.

У Пожаревцу, 23.04. 2010. године Број: 01-06-26/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

 На основу члана 57. и члана 92. става 2, 3. и 
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009) и члана 27. става 
1. тачке 6. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 23.04.2010. године донела је

О Д Л У К У
о ангажовању овлашћеног лица за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
Града Пожаревца за 2009. годину

Члан 1.
У циљу обављања екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2009. 
годину извршити ангажовање лица које испуњава 
услове за обављање послова ревизије финансијских 
извештаја прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија.

Члан 2.
Избор овлашћеног лица за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града 
Пожаревца за 2009. годину извршити у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 3.
 Одлуку након усвајања доставити Државној 
ревизорској институцији на сагласност.

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

У Пожаревцу, 23.04.2010.год Бр: 01-06-26/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца- пречишћен текет (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09 ), Скупштина града 
Пожаревца на седници од 23.04.2010. године, 
донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Анекса Локалног акционог плана 
за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица за период 2009-2012. године

I
УСВАЈА СЕ Анекс Локалног акционог 

плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица за период 2009-2012. године.

II
Овлашћује се Комисија за прописе да 

утврди пречишћен текст Локалног акционог 
плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица за период 2009-2012. године.
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У Пожаревцу, 23.04. 2010. год. Број: 01-06-26/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник 
Републике Србије” бр. 62/06, 65/08 и 41/09 ), члана 
14. став 1. тачка 21. и члана 27, Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 9/2009), а уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије број 320-11-
1218/2010-15 од 14.04.2010. године, Скупштина 
града Пожаревца на седници одржаној дана 
23.04.2010.године, донела је

П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2010. 
ГОДИНУ

Овим Програмом даје се преглед површина 
пољопривредног земљишта по катастарским 
општинама, класама и културама, анализа стања 
земљишта и уређења пољопривредног земљишта, 
утврђује Програм радова на заштити и уређењу 
пољопривредног земљишта и План коришћења 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Србије.

I   ОПШТИ ДЕО

Територија града Пожаревца саставни је 
део дна Панонске низије са апсолутним висинама 
између 69 и 30 метара и релативном висином од 225 
метара. Централно место у рељефу града Пожаревца 
заузимају четири основне геоморфолошке целине:

1) Поморавље (површине 194,7 км2) - шира 
просторна целина чији се крајњи североисточни 
део налази између Велике Мораве (на западу), 
Пожаревачке греде (на истоку) и рукавца Дунава 
(на северу). Карактерише га нагиб терена који није 
већи од 3%;

2) Пожаревачка греда (греда Сопот) - раздваја 
Поморавље од Стига правцем север-југ. У оквиру 

града издиже се до висине од 237 метара, има 
укупну површину од 54,2 км2.

3) Стиг (површине од 172 км2)- целина која се 
простире источно од Пожаревачке греде, чији се 
један део налази на територији општине Мало 
Црниће. Већи део овог простора је раван и има 
мањи нагиб од 3%, док је остали део виши и са 
стрмијим падинама;

4)  Костолачко приобаље Дунава (заузима 
површину од 69,9 км2) - простор у оквиру кога је 
Дунав изградио речна острва и алувијалну раван, 
која је изградњом енергетског и пловидбеног 
система Ћердап, била редовно плављена.

Подручје града Пожаревца, налази се у 
умерено климатском појасу. Средња годишња 
температура ваздуха на највећем делу територије 
креће се око 11оС. У току јануара месеца температура 
се креће око +1оС, а у току јула око 23оС. Просечна 
годишња количина падавина износи 635 мм.

Град Пожаревац, налази се на ушћу Велике 
Мораве у Дунав, као и на ушћу Млаве у Дунав. Водни 
ресурси пружају услове за развој пољопривреде.

Од укупне политичке  површине града 
Пожаревца (52 321 хектара или 523 квадратна 
километра),  пољопривредне површине заузимају 
73,38% укупне површине територије, од чега су 
97,8% обрадиве површине.

Квалитет земљишта је висок и највећим 
делом припада плодним типовима земљишта при 
чему чернозем, гајњача и остала хумусна земљишта 
чине 99,3% обрадиве површине.

Сетвена структура је делимично усклађена 
са природним условима, али нису у довољној 
мери развијени могучи интензивни видови 
пољопривредне производње. Што се тиче структуре 
обрадивих површина, највише се гаје: пшеница, 
кукуруз, сунцокрет, крмно биље и поврће. После 
ратарства, сточарство заузима друго место по обиму 
пољопривредне производње. Сточни фонд у 2005. 
години изгледао је овако: 6903 говеда, 32313 свиња, 
9127 оваца и 113879 живине. Од воћа највише се 
гаје јабуке и шљиве. Виногради покривају око 
750 хектара и углавном се налазе у приватном 
власништву.
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Табела.17. Величина надметања

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ БРОЈ НАДМЕТАЊА

до 5 хектара 14

од 5 до 25 хектара 19

од 25 до 50 хектара 4

од 50 до 100 хектара 4

од 100 до 200 хектара 3

од 200 до 500 хектара 5

преко 500 хектара 0

УКУПНО 49

 Овај Програм објавити у Службеном 
гласнику града Пожаревца.

У Пожаревцу, дана 23.04.2010.год Бр: 01-06-26/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7
 

На основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца – пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 9/2009), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о стављању ван снаге Решења о давању 
сагласности на Споразум о изградњи, 

коришћењу и управљању Регионалном 
санитарном депонијом чврстог комуналног 
отпада за општине Смедерево, Пожаревац и 

Ковин, на локацији
„Сегда- Јелендо“- општина Смедерево

I
 Ставља се ван снаге Решење о давању 
сагласности на Споразум о изградњи, коришћењу 
и управљању Регионалном санитарном депонијом 
чврстог комуналног отпада за општине Смедерево, 
Пожаревац и Ковин, на локацији „Сегда- Јелендо“- 
општина Смедерево број 01-06-75/9 од 18.12.2006. 

године Скупштине општине Пожаревац, које 
је објављено у „Службеном гласнику општине 
Пожаревац“ број 11/2006.

II
 Овлашћује се градоначелник града 
Пожаревца да раскине Споразум о изградњи, 
коришћењу и управљању Регионалном санитарном 
депонијом чврстог комуналног отпада за општине 
Смедерево, Пожаревац и Ковин на локацији „Сегда-
Јелендо“- општина Смедерево број 01-352-100/06 од 
06.11.2006. године. 

III
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

 На основу члана 21. Закона о управљању 
отпадом („Службени гласник Републике Србије“ 
број 36/2009) и члана 27. става 1. тачке 6. и 22. 
Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 23.04.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању формираном региону за 

управљање чврстим комуналним отпадом

I
 Приступа се формираном региону за 
управљање чврстим комуналним отпадом чије 
су чланице локалне самоуправе у окружењу и 
то: општина Петровац на Млави, општина Мало 
Црниће, општина Жагубица и општина Кучево.

II
 Обавезује се Градско веће града Пожаревца 
да сачини предлог споразума којим ће се уредити 
односи чланица региона за управљање чврстим 
комуналним отпадом и исти достави Скупштини 
града Пожаревца на усвајање.
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III
 Обавезује се Градско веће града Пожаревца 
да формира  комисију чије ће чланове предложити 
све политичке странке и партије  заступљене 
у  Скупштини града Пожаревца, за праћење 
имплементације Локалног плана управљања 
отпадом и учествовање у изради Регионалног 
плана управљања отпадом.

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

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 22. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и 
народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 
48/94 и 11/98), члана 32. став 7. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07) и 
члана 21. и 27. Статута града Пожаревац-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
9/2009), Скупштина града Пожаревац, на седници 
од 23.04.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о расписивању Референдума о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне заједнице 
„Дубравица” на гласачком месту у Основној 

школи „Вук Караџић” у Дубравици

Члан 1.
Расписује се референдум о тајном 

изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Дубравица” за период 
од 5 година и то почев од 01.06.2010. до 31.05.2015. 
године.

Члан 2.
Ради законитости спровођења референдума, 

Скупштина града Пожаревца ће образовати 
посебну комисију за спровођење референдума 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице „Дубравица”.

Члан 3.
Комисија ће се старати о законитости 

спровођења Референдума, образовати гласачки 
одбор и дати посебно упутство за спровођење 
истог.

Члан 4.
Комисију чине председник, и четири члана 

комисије.

Члан 5.
Председник и чланови комисије за 

спровођење референдума могу имати своје 
заменике.

Члан 6.
Референдум ће се спровести дана 22.05.2010. 

године (Субота) у времену од 07, 00 до 20,00 
часова на гласачком месту у Основној школи „Вук 
Караџић” у Дубравици.

Члан 7.
На референдуму грађани ће се изјаснити 

о следећем питању:
Да ли сте за то да се увођењем новог 

самодоприноса за село Дубравица за период од 
наредних пет година (01.06.2010. до 31.05.2015. 
године) настави изградња комуналне 
инфраструктуре у селу (насипање улица ризлом, 
асфалтирање, одржавање гробља, зелених 
површина, сметлишта, одржавање уличне расвете 
и одржавање НН мреже), одржавање дома 
културе (организовање културних, духовних и 
спортских активности у МЗ Дубравица), за рад ФК 
„Слога” у Дубравици (уређење инфраструктуре 
спортских објеката, одржавање терена за велики 
и мали фудбал, куповина спортске опреме, превоз 
играча и навијача на гостовањима ФК „СЛОГА” 
Дубравица) као и за рад МЗ Дубравица (помоћ 
старим и сиромашним лицима, одржавање 
постојеће амбуланте до изградње нове у огреву и 
санитетском материјалу).

Члан 8.
На гласачком листићу грађани ће се 

изјашњавати заокруживањем речи „ДА” или 
„НЕ”.

Члан 9.
После тајног изјашњавања грађана о увођењу 

самодоприноса 22.05.2010. године гласачки одбор ће 
утврдити резултате гласања и предати сав изборни 
материјал Комисији за спровођење референдума о 
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увођењу самодоприноса. Комисија за спровођење 
референдума о увођењу самодоприноса ће утврдити 
коначне резултате гласања и објавити их.

Члан 10.
Ову Одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/19а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

10

На основу члана 22. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, 
бр. 62/2006), члана 32. тачка 7 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07) и на основу члана 21. и 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/2009), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Дубравица”

Члан 1.
 Уводи се самодопринос у новчаном облику 
за подручје Месне заједнице „Дубравица” личним 
изјашњавањем грађана путем референдума.

Члан 2.
Средстава самодоприноса прикупљају се у 

временском периоду од 5 (пет) година и то почев од 
01.06.2010. до 01.06.2015. године.

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна 

средства у износу од 7.500.000,00 динара (словима: 
седаммилионапетстохиљададинара).

Планирани приход из става 1. овог члана 
чини део укупних средстава која ће се формирати 
и кроз друге видове учешћа у обезбеђењу 
средстава (учешће ЈП Дирекције за изградњу града 
Пожаревца, кредита банака и извођача радова, 
учешће грађана, приватних инвеститора и друго).

Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће 
се финансијским планом за сваку годину у периоду 
за који се уводи самодопринос.

Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са 

средствима из члана 3. став 2. ове Одлуке, 
користиће се у складу са утврђеним ставовима 
Месне заједнице „Дубравица”, на бази програма 
самодоприноса за подручје Месне заједнице 
„Дубравица”.

Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у 

наведеном раздобљу, а према следећем рашореду:
- 80% за комуналну инфраструктуру ( 

насипање улица ризлом, асфалтирање, 
одржавање гробља, зелених површина, 
сметлишта, одржавање уличне расвете и 
одржавање НН мреже)

- 10% за одржавање дома културе 
(организовање културних, духовних и 
спортских активности у МЗ Дубравица)

- 5% за рад ФК „СЛОГА” Дубравица 
(уређење инфраструктуре спортских 
објеката, одржавање терена за велики и 
мали фудбал, куповина спортске опреме, 
превоз играча и навијача на гостовањима 
ФК „СЛОГА” Дубравица)

- 5% за рад МЗ Дубравица ( помоћ старим 
и сиромашним лицима, одржавање 
постојеће амбуланте до изградње нове у 
огреву и санитетском материјалу)

Члан 6.
 Обвезници самодоприноса су грађани-
физичка лица која имају изборно право и 
пребивалиште на подручје месне заједнице, и то:

- која остварују примања која се према 
одредбама Закона о порезу на доходак 
грађана сматрају зарадом, приходи по 
основу дивиденде и друге приходе учешћем 
у добити, укључујући и све облике прихода 
који се на основу одредаба закона којим се 
уређује порез на добит предузећа сматрају 
дивиденда, као и приходи по основу 
Уговора о делу,

- која остварују приходе обављање 
самосталне делатности према одредбама 
Закона о порезу на доходак грађана,

- која су као власници, имаоци права 
коришћења или плодоуживаоци земљишта 
писани у катастру земљишта и имају 
статус пореског обвезника на приходе 
од пољопривреде и шумарства према 
одредбама Закона о порезу на доходак 
грађана.
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Обвезници самодоприноса су и грађани-
физичка лица која немају изборно право и 
пребивалиште на подручју месне заједнице, ако на 
овом подручју имају непокретну имовину, пошто 
се средствима самодоприноса побољшавају услови 
коришћења те имовине.

Пензионери нису обвезници самодоприноса 
али на основу посебне писане изјаве могу 
добровољно уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и иностранству.

Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на 

начин и на основице за утврђивање самодоприноса, 
како је то прописано чланом 20. до 31. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06) и то по следећим стопама:

- 2% од нето плата и зарада запослених у 
радном односу у земљи и иностранству, 
а ако није могуће утврдити основицу 
за обрачун самодоприноса за зараде 
запослених у иностранству, као основицу 
рачунати троструки износ просечне зараде 
у граду Пожаревцу;

- 2% од плата и примања који имају карактер 
зараде грађана (самостално обављање 
занатских и других делатности и сл.);

- 5% на приходе грађана, који друштвене 
обавезе плаћају у годишњем паушалном 
износу;

- 3% за грађане који обавезе плаћају према 
оствареној заради, у проценту од сваког 
појединачно оствареног прихода;

- 10% на приход од пољопривредне 
делатности.

Самодопринос се не може уводити на 
примања и имовину, који су законом изузети од 
опорезивања.

Члан 8.
У погледу ослобађања од обавезе плаћања 

самодоприноса и олакшица примењују се одредбе 
закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше: 
- од плата исплатилац зарада; 
- у осталим случајевима разрезује га 

и наплаћује порески орган у складу 
са Законом о финансирању локалне 
самоуправе и прописима, који важе за 
порезе грађана.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на 

основу одлуке о самодоприносу који се уводи за 
подручје Месне заједнице „Дубравица”, уплаћује 
се на рачун Месне заједнице „Дубравица”, и строго 
су наменског карактера.

Члан 11.
О средствима самодоприноса води се 

посебна аналитичка евиденција у складу са законом, 
а исту ће водити служба која води књиговодствене 
послове за Месну заједницу.

Члан 12.
За праћење наплате и реализације 

самодоприноса, управљање и надзор грађана 
у наменском коришћењу над тим средствима и 
доношење наредби за извршење финансијског 
плана самодоприноса, Савет Месне заједнице 
„Дубравица” образоваће посебну Комисију за 
спровођење самодоприноса и ближе уредити њена 
права и обавезе.

Члан 13.
У случају да се оствари приход од 

самодоприноса већи од утврђеног укупног износа 
из члана 3 став 1 ове Одлуке, грађани ће на Збору 
грађана одлучити за које намене ће та средства 
утрошити, а у складу са чланом 5. ове Одлуке.

Члан 14.
У погледу начина утврђивања 

самодоприноса, обрачунавање, застарелости, 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате 
и осталог што није посебно прописано овом 
Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона 
којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација.

Члан 15.
По спроведеном поступку личног 

изјашњавања грађана на референдуму донеће се 
посебна одлука о самодоприносу.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/19б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА23.04.2010. Број 4 - Страна 37

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 14 став 2 Закона о 
референдуму и народној иницијативи (“Службени 
гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98) члана 21. и 27. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009), и члана 
2. Одлуке о расписивању личног изјашњавања 
грађана о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Дубравица” путем референдума 
за период од 01.06.2010 до 31.05.2015. године, број 
01-0б-26/19а од 23.04.2010. године, Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење 

референдума о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Дубравица” путем 
тајног гласања на гласачком месту у Основној 

школи „Вук Караџић” у Дубравици

Члан 1.
 Образује се Комисија за спровођење 
референдума о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Дубравица”.

Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума 

именују се:

1. Марјановић Југослав за председника 
Комисије,

2. Пантелић Дарко за заменика председника 
Комисије,

3. Ицић Аца за члана Комисиј е,
4. Јосић Владан за члана Комисије,
5. Николић Милутин за члана Комисије,

Члан 3.
 Ово Решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/19в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

12

На основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09) и на основу 
члана 25. става 2. Пословника Скупштине града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08) Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 23.04.2010. године, донела је 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
става 6. члана 63. Одлуке о месним заједницама

 Одредба члана 63. става 6. Одлуке о 
месним заједницама („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/08) гласи: 
 „Председник савета месне заједнице 
представља и заступа месну заједницу и 
наредбодавац је за извршење финансијског плана“. 
 Ове одредбе треба тумачити тако да 
председник савета месне заједнице има својство 
одговорног лица, а нема својство службеног лица.
 Ово аутентично тумачење објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Бр: 01-06-26/24

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13

На основу члана 27. става 1. тачке 6. и 
9. Статута града Пожаревца – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 23.04.2010. године донела је 

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне 

Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде 
града Пожаревца број 11/2010-1 од 9.03.2010. године, 
које је Управни одбор Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца усвојио одлуком 
број 11/2010 од 9.03.2010. године.

Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/22

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

14

 На основу члана 3, 4, 4а, 6. и 14. Одлуке о 
оснивању Аграрног фонда за развој пољопривреде 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 3/2009 и 9/2009), 
Управни одбор Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца, на седници од 
09.03. 2010. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 У Статуту Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца” број 5/2009), члан 1. 
мења се и гласи:

„Аграрни фонд за развој пољопривреде 
града Пожаревца основан је Одлуком о оснивању 
Аграрног фонда за развој пољопривреде града 
Пожаревца, објављене у „Службеном гласнику 
града Пожаревца” број 3/09 и 9/09, у циљу стварања 
услова за подстицање, очување, унапређење и развој 
пољопривреде на територији града Пожаревца.

Члан 2.
У члану 5. ставу 1. тачка 1. мења се и 

гласи:
„ 1. 0,7% сталних буџетских прихода на 

годишњем нивоу;”

Члан 3.
После члана 5. додају се нови чланови који 

гласе:
„Члан 5а.

Средства Фонда остварена по основима из 
члана 5. овог статута опредељују се: 

- до 50% бесповратна средства; 
- 2% обавезна резерва и остатак за 

кредитирање.

Члан 5б.
Средства Фонда опредељена за кредити-

рање додељују се физичким и правним лицима 
која се баве пољопривредном производњом и која 

еу као носиоци газдинства уписана у Региетар 
пољопривредних газдинстава, а по расписаном 
јавном конкурсу.

Фонд бесповратна средства додељује као 
субвенцију пољопривредним произвођачима који 
су као носиоци газдинства уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава, који имају позитивне 
резултате у пољопривредној производњи и бизнис 
план чија је реализација у току, путем расписивања 
јавног конкуреа.”

Члан 4.
У члану 6. ставу 1. после алинеје 9. додаје 

се нова алинеја која гласи:
„- изградњу и адаптацију објеката 

намењених за пољопривредну производњу;”.
Досадашње алинеје 10. и 11. постају алинеје 

11. и 12.
 

Члан 5.
После члана 9. додаје се нови члан који 

гласи:
„ Члан 9а.

 Управни одбор Фонда утврђује услове и 
критеријуме за доделу кредита и бесповратних 
средстава као субвенцију, уз претходну сагласност 
Градског већа града Пожаревца.”

Члан 6.
Остале одредбе Статута Аграрног фонда за 

развој пољопривреде града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца” број 5/2009) остају 
неизмењене.

Члан 7.
Ове измене и допуне Статута Аграрног 

фонда за развој пољопривреде града Пожаревца 
ступају на снагу даном давања сагласности 
оснивача на исте.

У Пожаревцу, 09.03. 2010. године Број: 11/2010-1

УПРАВНИ ОДБОР АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
спец. Снежана Милосављевић, др.вет.мед.,с.р. 

15

 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. став 
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1. тачка 6.  Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈП 

„Топлификација“ из Пожаревца

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник 
услуга ЈП „Топлификација“ у Пожаревцу, бр. 5939/2 
од 03.12.2009. године.

Цене услуга по Ценовнику ЈП 
„Топлификација“ у Пожаревцу примењиваће се 
почев од 1.5.2010. године.
 

II
Ово решење као и Ценовник услуга 

ЈП „Топлификација“ у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/23а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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ЈП „Топлификација” Пожаревац 
Бр. 5939/2 
03.12.2009. године

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” 

ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

Редни 
број Врста фактурисане услуге Јед. 

мере

Цена 
услуга
у 2010.

г.

1 Стамбени простор-паушално плаћање мЗ 11,73

2 Стамбени простор-паушално плаћање KW 214,30

3 Стамбени простор-по мерењу KWh 2,03

4 Пословни простор-паушално плаћање мЗ 54,15

5 Плаћање по KW инсталисане снаге KW 857,16

6 Пословни простор-по мерењу KWh 4,06

 Цене наведених услуга су без ПДВ-а. 
 Наведене цене услуга примењиваће се 
почев од 01.01.2010. године.

Директор, 
ЈП “Топлификација” Пожаревац

мр Звонимир Благојевић, дипл. инж. маш., с.р.
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 На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. став 
1. тачка 6.  Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Водовод и канализација“ из Пожаревца

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник 
услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у Пожаревцу, 
бр. 01-4675/1 од 04.12.2009. године.

Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Водовод и 
канализација“ у Пожаревцу примењиваће се почев 
од 1.5.2010. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 

„Водовод и канализација“ у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/23б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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ЈКП “Водовод и канализација”
бр. 01-4675/1
04.12.2009.
Пожаревац

ЦЕНОВНИК

I ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
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Категорија ТИП КОРИСНИКА Јединица 
мере Цена динара

11 Физичка лица - ВОДА m3 37,20

12 Физичка лица- ВОДА И КАНАЛИЗАЦ. m3 42,28

21
Правна   лица(школе,   предшколске   
и   здравствене установе, спортске 
организације) - ВОДА

m3 48,19

22

Правна   лица   (школе,   предшколске   
и   здравствене установе,      спортске      
организације)- ВОДА      И 
КАНАЛИЗАЦАЦИЈА

m3 55,79

31 Правна лица (остали корисници)-ВОДА m3 93,00

32
Правна      лица      (остали      
корисници)-ВОДА      И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

m3 103,14

 ЦЕНЕ СУ ПИКАЗАНЕ СА ПДВ-ом

 ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2010.
године

II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ 
ВОДА 

(мења се у складу са законом и објављеним 
подацима у Службеном гласнику РС)

Категорија ТИП КОРИСНИКА Јединица 
мере Цена динара

50 Корисници сами плаћају допринос m3 0

51 Физичка лица која користе ВОДУ m3 0,39225

52 Физичка лица која користе ВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ m3 1,602625

53 Правна лица која користе ВОДУ m3 0,56415

54 Правна лица која користе ВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ m3 1,774525

 ЦЕНЕ НАКНАДЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 
01.11.2009. ГОДИНЕ ДОК СЕ НЕ ОБЈАВИ НОВИ 
ПОДАТАК 

 У Пожаревцу 04.12.2009. године

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
директор Александар Илић, дипл. инж. грађ., с.р.
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На основу члана 23. става 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 16/97 и 42/98) и на основу члана 27. став 
1. тачка 6.  Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе“ из Пожаревца

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник 
услуга ЈКП „Комуналне службе“ у Пожаревцу, бр. 
01-5361/1 од 04.12.2009. године.
 Цене услуга по Ценовнику ЈКП „Комуналне 
службе“ у Пожаревцу примењиваће се почев од 
1.5.2010. године.

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈКП 

„Комуналне службе“ у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/23в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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ЈКП “Комуналне службе”, Пожаревац 
Нови ценовник услуга

* Цене су без ПДВ-а
ВРСТА УСЛУГЕ Стара цена Нова цена

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:
индивидуални корисници и кућни савети 3,34 дин/ m2/месечно 3,54 дин/ m2/месечно
привреда. јавне установе и стоваришта 4,65 дин/ m2/месечно 4,93 дин/ m2/месечно
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге 13,29 дин/ m2/месечно 14,09 дин/ m2/месечно
Киосци до 10 m2 332,27 дин/месечно 352,21 дин/месечно
киосци преко од 10 m2 до 20 m2 664,04 дин/месечно 703,88 дин/месечно
ЈАВНА ХИГИЈЕНА:



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА23.04.2010. Број 4 - Страна 41

чишћење 0,2628 дин/ m2/месечно 0.2786 дин/ m2/месечно
чакљање 0,043 8дин/ m2/месечно 0.0464 дин/ m2/месечно
прање 0,788дин/ m2/месечно 0.835 дин/ m2/месечно
поливање 0,1606дин/ m2/месечно 0.1702 дин/ m2/месечно
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ:
закуп тезги - Моше Пијаде “Круг” 3076,65 дин/месечно 3261,25 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - зелени део 1845,99 дин/месечно 1956,75 дин/месечно
закуп тезги - Шумадијска - бувљак 4307,31 дин/месечно 4565,75 дин/месечно
закуп тезги - Пионирски трг 1599,86 дин/месечно 1695,85 дин/месечно
пијачнина -  1 тезга 2м пијаца “Круг” 184,60 дин/дан 195,68 дин/дан
пијачнина-1 тезга 2м “Шумадијска” 123,12дин/дан 130,51 дин/дан
пијачнина -  1 тезга 2м “Пионирски трг” 61,56 дин/дан 65,25 дин/дан
млечни производи 4,00% од робе/дан 4,00% од робе/дан
живина -заклана 6,00% од робе/дан 6,00% од робе/дан
Пијачнина бувља пијаца - напољу 1м 61,56 дин/дан 65,25 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - у хали 1м 73,84 дин/дан 78,27 дин/дан
Пијачнина бувља пијаца - странци 1м 123,12 дин/дан 130,51 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина 1 тезга 2м 61,56 дин/дан 65,25 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “бувља пијаца” 1 тезга 2м 61,56 дин/дан 65,25 дин/дан
Пијаца Костолац пијачнина “сточна пијаца” 1 тезга 2м 61,56 дин/дан 65,25 дин/дан
Закуп локала пијаца Костолац - занати до 6 m2 187,22 дин/ m2/месечно 198,45 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 6-12 m2 156,90 дин/ m2/месечно 166,31 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати 12-30 m2 126,76 дин/ m2/месечно 134,37 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - занати преко 30 m2 94,14 дин/ m2/месечно 99,79 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина до 6 m2 282,43 дин/ m2/месечно 299,3 8дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 6-12 m2 251,06 дин/ m2/месечно 266,12 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -трговина 12-30 m2 219,67 дин/ m2/месечно 232,85 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - трговина 30 m2 187,22 дин/ m2/месечно 198,45 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам до 6 m2 313,83 дин/ m2/месечно 332,66 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам 6-12 m2 282,43 дин/ m2/месечно 299,38 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -угост.и туризам  12-30 m2 251,06 дин/ m2/месечно 266,12 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - угост.и туризам преко 30 m2 219,67 дин/ m2/месечно 232,85 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -финанс и интел.услуге до 6 m2 502,11 дин/ m2/месечно 532,24 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац - финанс и интел.услуге 6-12 m2 470,72 дин/ m2/месечно 498,96 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац -финанс и интел.услуге 12-30 m2 376,58 дин/ m2/месечно 399,17 дин/ m2/месечно
Закуп локала пијаца Костолац-финанс и интел.услуге преко 30 
m2 345,16 дин/ m2/месечно 365,87 дин/ m2/месечно

Закуп пословног простора - Моше Пијаде - затворени простор 836,85 дин/ m2/месечно 887,06 дин/ m2/месечно
Закуп пословног простора - Моше Пијаде - отворени простор 627,64 дин/ m2/месечно 665,30 дин/ m2/месечио
Закуп пословног простора - Шумадијска трговина , 
угоститељство 590,72 дин/ m2/месечно 626,16 дин/ m2/месечно

Закуп пословног простора - Шумадијска-стари занати- 443,04 дин/ m2/месечно 469,62 дин/ m2/месечно
Закуп пословног простора Шумадијска -отворени 350,73 дин/ m2/месечно 371 ,77 дин/ m2/месечно
АУТО пијаца - улаз возила 260,73 дин/дан 276,37 дин/ m2/месечно
Ауто пијаца - ауто-приколица 104,30 дин/дан 1 10,56 дин/ m2/месечно
Ауто пијаца - Возило до 2 тоне 156,44 дин/дан 165,83 дин/ m2/месечно
Ауто пијаца - возила до 5 тона 208,59 дин/дан 221,11 дин/ m2/месечно
Ауто пијаца - возила преко 5 тона 260,73 дин/дан 276,37 дин/ m2/месечно
ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:
Закуп гробног места у гробници по 1 m2 61,56 дин/ m2/годишње 65,25 дин/ m2/месечно
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закуп гробног места у опсегу по 1 m2 61,56 дин/ m2/годишње 65,25 дин/ m2/месечно
Закуп гробног места у хумци по 1 m2 61,56 дин/ m2/годишње 65,25 дин/ m2/месечно
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка по 1 
m2 86,14 дин/годишње 86,14 дин/годишње

Сахрањивање у хумци-опсегу 4.061,18 дин 4.304,85дин.
Сахрањивање у гробници без ископа 3.445,85 дин 3.652,60 дин.
Сахрањивање у гробници-ископ улаза 4.061,18 дин 4.304,85 дин.
Сахрањивање у зиданој раки 6.276,37 дин 6.652,95 дин.
одржавање гробних места за 1 месец по 1 гробном месту 369,20 дин 391,35 дин.
рушење зида и суво зидање код гробница 1. 353,72 дин 1.434,94 дин.
Суво зидање опеком без материјала (дупла рака) 2.215,19 дин 2.348,10 дин.
Озвучење капеле назахтев странке 369,20 дин 391,35 дин.
Коришћење матичне гробнице на дан 172,29 дин 182,63 дин.
Коришћење стола за парастос по сату 86,15 дин 91,32 дин.
Коришћење капеле сале по 1 сату 492,26 дин 521,80 дин.
Пренос покојника капела-црква-гробно место 615,33 дин 652,25дин.
Сакупљање лешева дављеника 4.922,64 дин 5.218,00 дин.
Сакупљање лешева у саобраћајним удесима 4.922,64 дин 5.218,00 дин.
Сакупљање лешева са вешала 4.922,64 дин 5.218,00дин.
Сакупљање лешева у пожарима 4.922,64 дин 5.218,00дин.
Сакупљање лешева у распаднутом стању 7.383,96 дин 7.827,00дин.
Есхумација посмртних остатака до 5 година 7.383,96 дин 7.827,00дин.
Есхумација посмртних остатака од 5 до 10 година 7.383,96 дин 7.827,00 дин.
Есхумација посмртних остатака од 10до 15 година 6.153,30 дин 6.522,50 дин.
Есхумација посмртних остатака преко 15 година 3.691,98 дин 3.913,50 дин.
Превоз у локалу до 10 км. 738,40 дин 782,70дин.
Чекање возила на захтев странке о 1х 369,20 дин 391,35 дин.

превоз покојника и опреме преко 10км. 70% од цене 1 лит.
бензина по 1км.

70% од цене 1 лит.бензина 
по 1км.

Спуштање покојника са спрата по 1спрату 369,20 дин 391,35 дин.
Убацивање покојника у сандук 615,33 дин 652,25дин.
Улазак путничког возила у круг гробља 123,07 дин 130,45 дин,
Улаз теретног возила у круг гробља- 369,20 дин 391,35 дин.
Накнада за постављање споменика 615,33 дин 652,25 дин.
Накнада за постављање ограда на старом делу гробља 86 1,46 дин 913,15 дин.
Разбијање бетона по једном часу 2.461,32 дин 2.609,00 дин.
Коришћење хладњаче за правна лица 86,15 дин 91,32дин.
Накнада за постављање мермера на гробници-опсегу по 1 m2 369,20 дин 391,35 дин.
Улазак теретног возила остале потребе 246,13 дин 260,90 дин.
Прихватилиште за псе и мачке луталице
Карантински дан-смештај паса луталице(хватање, 
евидентирање, превоз, смештај, исхрана) 228,96 дин/ком 242,70 дин/ком

Услуге по једном радном дану за ангажовањеједног радника 
(ефективни рад у часовима) 4.579,20 дин/6 часова 4853,95 дин/6 часова

Рад возила Службе ЗОО хигјена по сату 1.717,20 дин 1.820,23 дин.
Скупљање угинулих паса и мачака 572,40 дин/ком 606,74 дин/ком

ЈКП “Комуналне службе”
директор

Јовић Слободан, с.р.
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На основу члана 27. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС, бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и на основу члана 
27. став 1. тачка 6.  Статута града Пожаревца 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈРДП 

„Радио Пожаревац“ из Пожаревца

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник 
услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“ у Пожаревцу, бр. 
214 од 03.12.2009. године.
 Цене услуга по Ценовнику ЈРДП „Радио 
Пожаревац“ у Пожаревцу примењиваће се почев 
од 1.5.2010. године.
 

II
Ово решење као и Ценовник услуга ЈРДП 

„Радио Пожаревац“ у Пожаревцу објавити у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/23г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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ЈАВНО РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“РАДИО ПОЖАРЕВАЦ”
Број. 214, 03.12.2009. год. Пожаревац

ЦЕНОВНИКА   УСЛУГА
ЈАВНОГ РАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“РАДИО ПОЖАРЕВАЦ” ЗА 2010. ГОДИНУ

ВРСТА    УСЛУГЕ Динара

1. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА НА 
РАДИЈУ 6.067,44

2. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА НА 
РАДИЈУ 3.640,04

3.
СПОНЗОРСТВО ЈЕДНОЧАСОВНЕ 
ЕМИСИЈЕ СА ГОСТОВАЊЕМ ДО 5 

МИНУТА ИЛИ НАГРАДНОМ ИГРОМ
1.212,64

4. КОНТАКТ ЕМИСИЈА ОТВОРЕНА 
СУБОТА 8.494,40

5. ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА 
10-15 РЕЧИ 182,00

6. СПОНЗОР ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ 
МЕСЕЧНО 9.707,90

7. СПОНЗОР ТЕЛЕКС ВЕСТИ МЕСЕЧНО 9.707,90

8. СПОНЗОР ТАЧНОГ ВРЕМЕНА 
МЕСЕЧНО 9.707,90

9. СПОНЗОР СТАЊА НА ПУТЕВИМА 
МЕСЕЧНО 9.707,90

10. СПОНЗОРСТВО ТОП ЛИСТЕ 
МЕСЕЧНО 9.707,90

11. ЈЕДНОЧАСОВНА ЕМИСИЈА У 
НОЋНОМ ТЕРМИНУ 3.640,35

12. ПОЛУЧАСОВНА ЕМИСИЈА У 
НОЋНОМ ТЕРМИНУ 1.751,44

13. ПОЗДРАВИ И ЖЕЉЕ - 60,42

14. ПОСЕБНЕ УЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 
НАВЕДЕНЕ У ЦЕНОВНИКУ

ПРЕМА 
ДОГОВОРУ

РАДИО СПОТОВИ:
               

1.

СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ 
БЕЗ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВИМА 
КОМИНТЕНТА ДУЖИНЕ ДО 1 

МИНУТА

1.431,00

2. СНИМАЊЕ ТОНСКЕ РЕКЛАМЕ СА 
ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВА КОМИНТЕНТА

ПРЕМА 
ДОГОВОРУ

3. СНИМАЊЕ МАСКЕ ДО 10 СЕКУНДИ 303,37

4.                 1  СЕКУНДА ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМЕ 2,41

5. РЕКЛАМА 1 СЕКУНДА У ДНЕВНИКУ 17,17

ПОСЛОВНИ И МАЛИ ОГЛАСИ

1 МАЛИ ОГЛАС 14,52

2. СВАКА РЕЧ ПРЕКО 10 РЕЧИ 1,80

3. ПОСЛОВНИ ОГЛАС 84,80
ЦЕНЕ СУ ДАТЕ СА УРАЧУНАТИХ 18% ПДВ-а

Директор Драган Живановић, с.р.
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Република Србија 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Градска изборна комисија
Број: 01-06-16/2010, 19.04.2010. год. Пожаревац

 Градска изборна комисија у Пожаревцу, на 
седници од 19.04.2010. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ
о додељеним мандатима одборника Скупштине 

Града Пожаревца

 На основу Одлуке Градске изборне коми-
сије бр. 01-06-16/2010 од 19.04.2010. године, мандат 
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одборника Скупштине града Пожаревца додељен 
је изборним листама и то:

- Г17 ПЛУС ПОЖАРЕВАЦ – СПО - 
МЛАЂАН ДИНКИЋ

кандидату са исте Изборне листе кога је одредио 
подносилац Изборне листе и то:

1. Миладиновић Петру, рођеном 21.02.1969. 
године, машинском техничару из Костолца, 
Партизанска бр. 61

- ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС 
ТАДИЋ

кандидату са исте Изборне листе кога је одредио 
подносилац Изборне листе и то:

2. Ђорђевић Златку, рођеном 13.08.1953. 
године, кројач из Кленовника, Синђелићева бр. 10.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ,
Мирослав Унгурјановић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 5. Пословника Скупштине 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08) и Извештаја Комисије за 
мандатно-имунитетска питања Скупштине града 
Пожаревца од 23.04.2010. године, Скупштина 
града Пожаревца на седници од 23.04.2010. године, 
донелаје

РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборнику Скупштине 

града Пожаревца

I
Потврђује се додељени мандат одборника 

Скупштине града Пожаревца и то:
1. Миладиновић Петру из Костолца, ул. 

Партизанска бр. 61; и
2. Ђорђевић Златку из Кленовника, ул. 

Синђелићева бр. 10.

II
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

 Упутство о правном средству: Против 
овог решења одборник може изјавити жалбу 
Вишем суду у Пожаревцу у року од 48 часова од 
дана доношења овог решења.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 46. става 1. тачке 1. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику Вељковић 

Весни

I
Вељковић Весни, одборнику Скупштине 

града Пожаревца, из Пожаревца, ул. Војводе Степе 
бр. 30 престао је мандат одборника Скупштине 
града Пожаревца подношењем оставке, закључно 
са 23.04.2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године   Број: 01-06-26

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- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, 9/2009) и члана 11. став 
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2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу -пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, 
3/2009) Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању директора 

Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ у Пожаревцу

I
1. Разрешава се Александар Илић, дипл. 

инж. грађевинарства из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 13/14, дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу.

2. Именује се Ненад Ратић, из Пожаревца, 
ул. Чеде Васовића бр. 78/5 за директора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ у Пожаревцу.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/22а

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- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/2009) и 
члана 12. став 2. Одлуке о подели установе Центар 
за културу Пожаревац и оснивању 3 установе у 
области културе-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, 3/2009) Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе Народни 

музеј Пожаревац

I
За директора Установе Народни музеј 

Пожаревац именује се Милорад Ђорђевић из 

Пожаревца досадашњи директор Установе Народни 
музеј Пожаревац, а почев од 28.05.2010. године. 

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

У Пожаревцу, 23.04.2010.год Бр:01-06-26/22б

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- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, 9/2009) и члана 11. став 
1. Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор 
„Барили“ у Пожаревцу “ („Службени гласник града 
Пожаревца“, 3/2009) Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе Градски 

женски хор „Барили“ у Пожаревцу

I
За директора Установе Градски женски хор 

„Барили“ у Пожаревцу именује се Каталин Тасић 
из Пожаревца, досадашњи директор Установе 
Градски женски хор „Барили“ у Пожаревцу , а 
почев од 18.04.2010. године. 

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

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/22в

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- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, 9/2009) и члана 13. 
став 3. Одлуке о оснивању Фондације „Милена 
Павловић-Барили“ –пречишћен текст („Службени 
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гласник града Пожаревца“, 3/2009), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
Управног одбора Фондације Миленин дом –
Галерија „Милена Павловић-Барили“ у Пожаревцу, 
број 105-2 од 06.04.2010. године, да се за управника 
Фондације именује Радослав Станојевић, професор 
српског језика и књижевности, почев од 01.07.2010. 
године. 

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

У Пожаревцу, 23.04.2010.год Бр:01-06-26/22г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ
ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ
12000 Пожаревац Др Воје Дулића 14
Број: 105-2 Датум: 06.04.2010. године

На основу члана 13. став 3. Одлуке о 
оснивању Фондације Миленин дом-Галерија 
Милене Павловић Барили -пречишћен текст, 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2009.) 
и чл. 22, 24. и 25. Статута Фондације Миленин дом-
Галерија Милене Павловић Барили (“Службени 
гласник града Пожаревца”,бр. 4 /2009.), Управни 
одбор Фондације Миленин дом-Галерија Милене 
Павловић Барили на 20.седници од 06.04.2010.
године, донео је

ОДЛУКУ

1. Именује се Радослав Станојевић, 
професор српског језика и књижевности, 
за управника Фондације Миленин дом-
Галерија Милене Павловић Барили у 
Пожаревцу на период од четири (4) године, 
почев од 01.07.2010. године до 30.06.2014. 
године.

2. Одлуку доставити Скупштини града 
Пожаревца ради даваља сагласности за 
именовање управника Фондације.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Одлуком Управног одбора Фондације 

Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили 
од 21.06.2006.године, бр. 119-01/06, и Решењем 
Скупштине општине Пожаревац од 26.06.2006. 
године, бр.01-06-26/126, за управника Фондације 
Миленин дом-Галерија Милене Павловић 
Барили у Пожаревцу, именован је Радослав 
Станојевић,професор српског језика и књижевности 
на период од четири (4 ) године, односно, од 
01.07.2006.године до 30.06.2010. године.

На седници Управног одбора Фондације 
од 06.04.2010.године предложен је Радослав 
Станојевић, садашњи управник, да поново буде 
именован за управника Фондације, с обзиром да 
је, по мишљењу Управног одбора, у претходном 
периоду успешно обављао послове управника 
Фондације.

Чланом 24. став 2. Статута Фондације 
предвиђено је да исто лице може поново бити 
именовано за управника Фондације. Сагласност 
на именовање управника даје Скупштина града 
Пожаревца.

На основу свега изнетог, Управни одбор 
Фондације је, на основу члана 22. алинеја 
5. и члана 25. Статута Фондације, именовао 
Радослава Станојевића,професора српског језика 
и књижевности, за управника Фондације Миленин 
дом-Галерија Милене Павловић Барили, као у 
диспозитиву.

Достављено:
- Скупштини Града, 
- архиви Управног одбора, 
- архиви Фондације, 
- именованом управнику

ПРЕДСЕДНИК 
Управног одбора Фондације

Павле Миладиновић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Топлификација“ (пречишћен 
текст), (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-печишћен текст („Службени гласник 
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града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 

Управног одбора Јавног предузећа 
„Топлификација“ у Пожаревцу

I
Разрешава се Марковић Ненад из Костолца, 

ул. Стевана Немање бр. 8/17 дужности председника 
Управног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ 
у Пожаревцу.

II
 Именује се Јовић Душко из Пожареца, ул. 
Табачка чаршија бр. 9/13 за председника Управног 
одбора Јавног предузећа „Топлификација“ у 
Пожаревцу.
 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год Број: 01-06-26/22д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу -
пречишћен текст (“Службени гласник града 
Пожаревац”, бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ 
у Пожаревцу

I
 Разрешава се Живковић Синиша из 
Костолца, ул. Николе Тесле бр. 14 дужности члана 
Управног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу.

II
 Именује се Јовић Далибор из Бубушинца 
за члана Управног одбора Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу.

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 10. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 1/09) и на основу члана 
27. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ у Пожаревцу

I
 Разрешава се Матић Љубомир из Костолца, 
ул. Партизанска бр. 98 дужности председника 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“. 

II
 Именује се Алексић Синиша из Пожаревца, 
ул. Боже Димитријевића бр. 45 за председника 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању 
Установе Градски женски хор „Барили“ у 
Пожаревцу-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/09) и на основу члана 
27. Статута града Пожаревца-печишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана Управног 
одбора Установе Градски женски хор „Барили“ 

у Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности члана Управног 
одбора Установе Градски женски хор „Барили“ у 
Пожаревцу:

1. Мартић Јелка из Костолац, ул. Карађорђева 
бр. 37; и 

2. Живковић Оливера из Пожаревца, ул. 
Братства јединства бр. 20. 

II
 Именује се за члана Управног одбора 
Установе Градски женски хор „Барили“ у 
Пожаревцу:

1. Томић Милица из Пожаревца, ул. 
Шумадијска бр. 10; и

2. Милосављевић Мирослав из Пољане. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско образовање и васпитање 
деце Дечји вртић „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/09) и на основу члана 27. става 
1. тачке 6. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 

9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊ Е
о разрешењу и именовању једног члана 

Управног одбора Установе за предшколско 
образовање и васпитање деце Дечји вртић 

„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу

I
 Разрешеава се Андрун др Емил из 
Костолца, ул. Вељка Дугошевића бр. 14А дужности 
члана Управног одбора Установе за предшколско 
образовање и васпитање деце Дечји вртић „Љубица 
Вребалов“ у Пожаревцу представник Скупштине 
Града Пожаревца. 

II
 Именује се Петровић Топлица из Пожаревца, 
ул. Борска бр. 9 за члана Управног одбора Установе 
за предшколско образовање и васпитање деце 
Дечји вртић „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу 
представник Скупштине Града Пожаревца. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. године Број: 01-06-26/22з

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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 На основу члана 3. Одлуке о образовању 
Комисије за давање мишљења о остваривању 
права из области борачко-инвалидске заштите 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, 
бр. 11/05) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 

Комисије за давање мишљења о остваривању 
права из области борачко-инвалидске заштите
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I
 Разрешава се Стокић Зоран из Пожаревца, 
ул. Косте Абрашевића бр. 2 дужности члана 
Комисије за давање мишљења о остваривању права 
из области борачко-инвалидске заштите. 

II
 Именије се Јовановић Чедомир из 
Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 74/1 за члана 
Комисије за давање мишљења о остваривању права 
из области борачко-инвалидске заштите.

III
 Ово решење објавити у „Службени гласник 
града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р. 
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На основу члана 52. става 1., 2. и 3. Закона о 
планирању и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 
72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 
Комисије за планове града Пожаревца

I
 Разрешава се Попов Александар из 
Костолца, ул. 8. марта бр. 14 дужности члана 
Комисије за планове града Пожаревца:
 

II
 Именује се Манојловић Иван из Пожаревца 
ул. Прва пролетерска бр. 32. за члана Комисије за 
планове града Пожаревца.

III
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 23.04.2010.год. Бр:01-06-26/22ј

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р..
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На основу члана 32. става 1. Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/10) и на основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревац-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревац“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 23.04.2010. године, 
донела је
 

РЕШЕЊЕ
о резрешењу и именовању једног члана 

Комисије за социјална питања Скупштине 
града Пожаревца

I
 Разрешава се Ивковић Биљана из 
Пожаревца, ул. Ђурђа Бранковића бр. 90 дужности 
члана Комисије за социјална питања Скупштине 
града Пожаревца.
 

II
 Именује се Вујчић Вера из Пожаревца, ул. 
Трг Радомира Вујовића бр. 9/1 за члана Комисије за 
социјална питања Скупштине града Пожаревца. 

III
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.4.2010.год. Бр:01-06-26/22к

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини (“Службени гласник града Пожаревца” бр. 
9/2009) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 9/2009), Скупштина града 
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Пожаревца на седници од 23.04.2010.године, донела 
је 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини

I
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
као повремено радно тело Скупштине града 
Пожаревца и у исту се именују: 

- за председника Марковић Зорица, дипл. 
правник, начелник Одељења за општу 
управу и скупштинске послове; 

- за чланове 
1. Нешић Мирослав, дипл. инж 

пољопривреде из Пожаревца. ул. Чеде 
Васовића бр. 4/10; 

2. Стевић Слађан члан Градског већа;
3. Милачић Лела, дипл. инж. 

пољопривреде, Одељење за привреду 
и финансије;

4. Вукашиновић Славица, дипл. 
економиста, Одељење за привреду и 
финансије;

5. Ракић Новица, инжењер геодезије, 
Служба за катастар непокретности у 
Пожаревцу; и

6. Живковић Драгана, дипл. правник, 
Одељење за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај. 

 За секретара Комисије именује се 
Михајловић Тања, економиста, Одељење за општу 
управу и скупштинске послове.

II
 Комисија се образује за период до истека 
мандата овог сазива Скупштине града Пожаревца. 

III
 Задатак Комисије из тачке I овог решења 
је прикупљање писаних понуда, њихово јавно 
отварање, вођење записника и давање предлога 
градоначелнику града Пожаревца за избор 
најповољнијег понуђача.

IV
 Накнада за рад председнику и члановима 
Комисије исплаћиваће се на исти начин као што 

се исплаћује и за чланове скупштинских радних 
тела. 

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22л

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Пољопривредне школа са домом 
ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Пољопривредне школа са домом ученика 
„Соња Маринковић“ у Пожаревцу и то:

1. Стојадиновић Борис из Пожаревца, 
ул. Радних бригада бр. 15, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

2. Живојиновић Мирослав из 
Маљуревца, представник 
Скупштине града Пожаревца;

3. Михајловић Радомир из Пожаревца, 
ул. VI Личке дивизије бр. 8/3, 
представник Скупштине града 
Пожаревца.

4. Јеремић Јелена, представник 
запослених Школе;

5. Љубомировић Добрица, 
представник запослених Школе;

6. Аранђеловић Јелена, представник 
запослених Школе;

7. Николић Мирослав, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Ракић Љубиша, представник Савета 
родитеља Школе; и
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9. Васић Златан, представник Савета 
родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Пољопривредне школа са 
домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу 
за чланове се именују:

1. Милојевић Ненад из Пожаревца, 
ул. Козарачка бр. 1, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Груја Милош из Пожаревца, ул. 
Југовићева бр. 52, представник 
Скупштине града Пожаревца;

3. Динић Владан из Пожаревца, 
ул. Милоша Обилића бр. 40, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Јеремић Јелена, представник 
запослених Школе;

5. Богојевић Душица, представник 
запослених Школе;

6. Ђорђевић Беба, представник 
запослених Школе;

7. Густоварац Зоран, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Перић Жељко, представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Јанковић Драгица, представник 
Савета родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22м

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Медицинске школе у Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Медицинске школе у Пожаревцу и то:

1. Николић Софија из Пожаревца, ул. 
Нова Мачванска бр. 22, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Ивковић Биљана из Пожаревца, 
ул. Ђурђа Бранковића бр. 90, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Босић др Срећко из Пожаревца, 
ул. Доситејева бр. 12/24, Општа 
болница у Пожаревцу, представник 
Скупштине града Пожаревца.

4. Катић Софија, представник 
запослених Школе;

5. Ћирић Драган, представник 
запослених Школе;

6. Лазић Ружица, представник 
запослених Школе;

7. Спасић Гордана, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Илић Жељко, представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Обрадовић Малиша, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Медицинске школе у 
Пожаревцу за чланове се именују:

1. Ђурић Бобан из Пожаревца, ул. 
Дунавска бр. 132А, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Трајков Александар из Пожаревца, 
ул. Трг ослобођења бр. 3, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

3. Босић др Срећко из Пожаревца, 
ул. Доситејева бр. 12, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Стевановић Драгана представник 
запослених Школе;

5. Лазић Ружица представник 
запослених Школе;

6. Стојановић Гордана представник 
запослених Школе

7. Илић Жељко представник Савета 
родитеља Школе;
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8. Спасић Гордана представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Обрадовић Малиша представник 
Савета родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22н

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Економско-трговинске школе у 
Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе у Пожаревцу 
и то:

1. Стојковић Александар из 
Пожаревца, ул. Аћима Медовића бр. 
9, представник Скупштине града 
Пожаревца;

2. Ђурђевић Зоран из Пожаревца, 
ул. Јована Драгашевића бр. 15, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Миленковић Радиша из Пожаревца, 
ул. Филипа Вишњића бр. 48, 
представник Скупштине града 
Пожаревца.

4. Стокић Весна, представник 
запослених Школе;

5. Стефановић Милена, представник 
запослених Школе;

6. Грозданић Драгана, представник 
запослених Школе;

7. Редић Саша, представник Савета 
родитеља Школе;

8. Рачић Данијела, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Илић Слободанка, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Економско-трговинске 
школе у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Ђурђевић Зоран из Пожаревца, 
ул. Јована Драгашевића бр. 15, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

2. Станковић Зоран из Пожаревца, ул. 
Цане Бабовић бр. 7, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Пејић Војислав из Пожаревца, ул. 
Тежачко сокаче бр. 32, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Платанић Радица представник 
запослених Школе;

5. Стефановић Милена представник 
запослених Школе;

6. Живановић Сибинка представник 
запослених Школе;

7. Редић Саша представник Савета 
родитеља Школе;

8. Рачић Данијела представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Илић Слободанка представник 
Савета родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22њ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
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6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Политехничке школе у Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Политехничке школе у Пожаревцу и то:

1. Вељковић Бранко из Пожаревца, 
ул. Дунавска бр. 95, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Маринковић Никола из Пожаревца, 
ул. Мајаковског бр. 93/5, представник 
Скупштине града Пожаревца;

3. Перић Милан из Пожаревца, 
ул. Книнска бр. 18/26, ДП 
„Водопривреда“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине града 
Пожаревца.

4. Радовановић Дарко, представник 
запослених Школе;

5. Бабејић Тања, представник 
запослених Школе;

6. Николић Бобан, представник 
запослених Школе;

7. Рујевић Татијана из Пожаревца, ул. 
Хиландарска бр. 32, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Хоџић Анђелка из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 74/16, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Цекић Жељко из Пожаревца, ул. 
Вукице Станковић бр. 7, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Политехничке школе у 
Пожаревцу за чланове се именују:

1. Милосављевић Владан из 
Пожаревца, ул. Прилепска бр. 18. 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

2. Николовски Никодин из Пожаревца, 
ул. Ужичка бр. 17, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Спасојевић Марија из Пожаревца, 
ул. Југовићева бр. 37, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Станојевић Мирослав из Скобаља, 
ул. Обилићева бр. 4, представник 
запослених Школе;

5. Николић Бобан из Пожаревца, ул. 
Дунавска бр. 154, представник 
запослених Школе;

6. Ристић Мерима из Пожаревца, ул. 
Цане Бабовић бр. 37, представник 
запослених Школе;

7. Рујевић Татијана из Пожаревца, ул. 
Хиландарска бр. 32, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Ивичић Јасмина из Пожаревца, 
ул. Јована Шербановића бр. 25/14, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Радисављевић Жељка из Пожаревца, 
ул. Александра Ивановића бр. 41, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22о

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Школе за основно и средње музичко 

образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Школе за основно и средње музичко 
образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и 
то:
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1. Крстић Зоран из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 62/3, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Маринковић Светомир из 
Пожаревца, ул. Војводе Добрњца бр. 
4, представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Динић Владан из Пожаревца, 
ул. Милоша Обилића бр. 40, 
„Електроморава“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине града 
Пожаревца.

4. Ничић Младен, представник 
запослених Школе;

5. Станојевић Периша, представник 
запослених Школе;

6. Спречаковић Каролина, представ-
ник запослених Школе;

7. Савић Татјана, представник Савета 
родитеља Школе;

8. Филиповић Добрица, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Ђорђевић Славољуб, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Школе за основно и 
средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“у 
Пожаревцу за чланове се именују:

1. Убавић Слободан из Пожаревца, 
ул. Ђуре Ђаковића бб, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Пајић Иван из Пожаревца, ул. Розе 
Луксембург бр. 20. представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Вујасин Александар из Пожаревац, 
ул. 8. јуна бр. 34, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Станојевић Периша, представник 
запослених Школе;

5. Ничић Младен, представник 
запослених Школе;

6. Станковић Драгана, представник 
запослених Школе;

7. Живојиновић Милена, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Савић Татјана, представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Топо Никола, представник Савета 
родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22п

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Техничке школе са домом ученика 
„Никола Тесла“ у Костолцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Техничке школе са домом ученика „Никола 
Тесла“ у Костолцу и то:

1. Нешић Предраг из Костолца, ул. 
Трг Братства јединства бр. 6/25, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

2. Јовановић Тихомир из Пожаревца, 
ул. Војске Југославије бр. 5, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Максимовић Бобан из Костолца, ул. 
Партизанска бр. 48, представник 
Скупштине града Пожаревца;

4. Дамњановић Драгослав, представ-
ник запослених Школе;

5. Стојановић Бојан, представник 
запослених Школе;

6. Ребић Милан, представник 
запослених Школе;

7. Савић Вериша, представник Савета 
родитеља Школе;

8. Максић Марија из Костолца, ул. 
Омладинска бр. 11, представник 
Савета родитеља Школе; и
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9. Мишић Мирослав из Пожаревца, 
ул. Братства јединства бр. 7.

II
 У Школски одбор Техничке школе са домом 
ученика „Никола Тесла“ у Костолцу за чланове се 
именују:

1. Максимовић Бобан из Костолца, ул. 
Партизанска бр. 48. представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Рогожарски Драган из Костолца, 
ул. Омладинска бр. 15, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Милорадовић Мирољуб из 
Костолца, ул. 8. марта бр. 40, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Ребић Милан, представник 
запослених Школе;

5. Дамњановић Драгослав, представ-
ник запослених Школе;

6. Лакић Зоран, представник 
запослених Школе;

7. Максић Марија из Костолац, ул. 
Првомајска бр. 36, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Симић Драгиша из Свињарева, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Словић Александар из Костолца, 
ул. Јадранска бр. 5/18, представник 
Савета родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22р

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 

(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у 

Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у 
Пожаревцу и то:

1. Живковић Драган из Пожаревца, 
ул. Кадињача бр. 2, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Радуловић Новица из Пожаревца, 
ул. Босанска бр. 1, представник 
Скупштине града Пожаревца;

3. Јовановић Момир из Пожаревца, 
ул. Зеленгорска бр. 3, „Житостиг“ 
у Пожаревцу, представник 
Скупштине града Пожаревца. 

4. Недељковић Весна из Пожаревца, 
ул. Розе Луксембург бр. 32, 
представник запослених Школе;

5. Поповић Владимир из Пожаревца, 
ул. Лоле Рибара бр. 67, представник 
запослених Школе;

6. Лазаревић-Вићић Вера из 
Пожаревца, ул. Гргура Вујовића 
бр. 15, представник запослених 
Школе;

7. Сремчев Жељко из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр. 11/26, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Младеновић Бен из Пожаревца, 
ул. Хајдук Вељкова бр. 139/а, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Радовановић Зоран из Пожаревца, 
ул. Колубарска бр. 15, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Милојевић др Саша из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 17/51, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 
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2. Стаменковић Ана из Пожаревца, ул. 
Косанчићева бра. 47/13, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Јовановић Радица из Пожаревца, 
ул. Хомољска бр. 17, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Редић Весна из Пожаревца, ул. 
Бојане Првуловић бр. 23/33, 
представник запослених Школе;

5. Ковачевић Даница из Пожаревца, ул. 
Аћима Медовића бр. 7, представник 
запослених Школе;

6. Регељац Дејан из Пожаревца, ул. 
Топличина бр. 20/28, представник 
запослених Школе;

7. Живковић Драган из Пожаревца, 
Николе Тесле бр. 14, представник 
Савета родитеља Школе ;

8. Шега Маја из Пожаревца, ул. Табачка 
чаршија бр. 7/1, представник Савета 
родитеља Школе; и

9. Животић Ледена из Пожаревца, 
ул. Косте Стаменковића бр. 32, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22с

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе „Краљ Александар I“ у 

Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Краљ Александар I“ у 
Пожаревцу 
и то:

1. Огњановић Весна из Пожаревца, 
ул. Косанчећева бр. 3, представник 
Скупштине града Пожаревац;

2. Димитријевић Војислав из 
Пожаревца, ул. Старине Новака бр. 
76, представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Деспотовић Славко из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр. 12/15, 
Регионални центар за таленте 
у Пожаревцу, представник 
Скупштине града Пожаревца. 

4. Николић Гајић Наташа, представник 
запослених Школе;

5. Лилић Видоје, представник 
запослених Школе;

6. Радовановић Данијела, представник 
запослених Школе;

7. Вучковић Миланче, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Милић Миодраг, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Милић Зоран, представник Савета 
родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Краљ 
Александар I“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Ђурић мр Марко из Пожаревца, ул. 
Станоја Главаша бр. 11, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Стевић Катарина из Пожаревца, ул. 
Партизанска бр. 54, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Васић Маја из Пожаревца, ул. 
Балканска бр. 23, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

4. Цветковић Весна, представник 
запослених Школе;

5. Томић Љиљана, представник 
запослених Школе;

6. Јеремић Љубинка, представник 
запослених Школе;

7. Милић Миодраг, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Вучковић Миланче, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Тодоровић Горан, представник 
Савета родитеља Школе.
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III
 Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, примењиваће се од 29.05.2010. године 
и објавиће се у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22т

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Свети Сава“ у 
Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу 
и то:

1. Вујовић Неђо из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 15/2, ЈП 
„Топлификација“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

2. Здравковић Горан из Пожаревца, 
ул. Илије Бирчанина бр. 64, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Дичић Живорад из Пожаревца, 
ул. Милоша Обилића бр. 53, ДП 
„Водопривреда“ у Пожаревцу, 
представник Скупштине града 
Пожаревца. 

4. Спасић Светлана, представник 
запослених Школе;

5. Петровић Сузана, представник 
запослених Школе;

6. Стојадиновић Зорица, представник 
запослених Школе;

7. Мрђен Ненад, представник Савета 
родитеља Школе;

8. Спасић Зорица из Пожаревца, ул. 
Илије Бирчанина бр. 41, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Ђорђевић Саша из Ћириковца, 
представник Савета родитеља 
Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Свети 
Сава“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Грујић Радмила из Пожаревца, ул. 
Пионирски трг бр. 13/6, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Михаиловић Срђан из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 13/1, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

3. Џафић Исмет из Пожаревца, 
ул. Пионирски трг бр. 11/32, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Спасић Светлана из Пожаревца, 
ул. Милоша Обилића бр. 68, 
представник запослених Школе;

5. Благојевић Љиљана из Пожаревца, 
ул. Јелене Ћетковић бр. 33, 
представник запослених Школе;

6. Грујић Драган из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 51/13, представник 
запослених Школе;

7. Мрђен Ненад из Пожаревца, 
ул. Братства јединства бр. 83, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Стефановић Јасмина из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр. 4/26, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Качаревић Снежана из Пожаревца, 
ул. Југовићева бр. 44 представник 
Савета родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ћ

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

49

На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Пожаревцу 
и то:

1. Јовановић Данијела из Пожаревца, 
ул. Дунавска бр. 57/а, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Стефановић Сандра из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр. 10/14, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Панић Живорад из Пожаревца, 
ул. Моравска бр. 132, представник 
Скупштине града Пожаревца. 

4. Милановић Драгољуб из 
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 
11/23, представник запослених 
Школе;

5. Стојковић Марија, представник 
запослених Школе;

6. Рајчић Весна, представник 
запослених Школе;

7. Павловић Зоран из Пожаревца, 
ул. Миодрага Марковића бр. 82, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Братић Гордана из Пожаревца, 
ул. Нушићева бр. 38, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Станојевић Јовица из Пожаревца, 
ул. Бате Булића бр. 25, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Вук 
Караџић“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Трифуновић Предраг из Пожаревца, 
ул. Вељка Влаховића бр. 42, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

2. Радовић Марко из Пожаревца, ул. 
Змај Јовина бр. 30, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Миленковић Златко из Брадарца, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Јовановић Бранислав из Пожаревца, 
ул. Браничевска бр. 81, представник 
запослених Школе;

5. Гроздановић Агнеш из Пожаревца, 
ул. Змај Јовина бр. 6, представник 
запослених Школе;

6. Милановић Драгољуб из 
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 
11/23, представник запослених 
Школе;

7. Јовановић Ирена из Пожаревца, 
ул. Топличина бр. 8, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Николић Саша из Дубравице, 
представник Савета родитеља 
Школе ; и

9. Павловић Зоран из Пожаревца, 
ул. Миодрага Марковића бр. 82, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, примењиваће се од 29.05.2010. године 
и објавиће се у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22у

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

50

На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
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6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ 
у Пожаревцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у 
Пожаревцу и то:

1. Илић Бранислава из Пожаревца, 
ул. Трг Радомира Вујовића бр. 14, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

2. Момчиловић Оливер из Пожаревца, 
ул. Младог радника бр. 6, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Стојиљковић Сандра из Пожаревца, 
Школа за основно и средње музичко 
образовање „Стеван Мокрањац“ 
у Пожаревцу, представник 
Скупштине града Пожаревца. 

4. Несторовић Ивана, представник 
запослених Школе;

5. Стевановић Славиша, представник 
запослених Школе;

6. Јовановић Добрица, представник 
запослених Школе;

7. Јосић Саша из Пожаревца, ул. 
Филипа Вишњића бр. 19/9, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Јовановић Данијела, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Плећаш Душан, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Десанка 
Максимовић“ у Пожаревцу за чланове се именују:

1. Момчиловић Оливер из Пожаревца, 
ул. Младог радника бр. 6, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

2. Дакић Жељко из Пожаревца, 
ул. Горанска бр. 7, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Стојиљковић Сандра из Пожаревца, 
ул. Моше Пијаде бр. 40/15, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Радовановић Златан из Пожаревца, 
ул. Лесковачка бр. 9, представник 
запослених Школе;

5. Пајкић Радмила из Пожаревца, ул. 
Боре Станковића бр. 33, представник 
запослених Школе;

6. Крстић Данијела из Пожаревца, 
ул. 27. априла бр. 104, представник 
запослених Школе;

7. Живковић Драган из Пожаревца, ул. 
Страхинића Бана бр. 31, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Петровић Лидија из Пожаревца, 
ул. Младена Стојановића бр. 10, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Јосић Саша из Пожаревца, ул. 
Филипа Вишњића бр. 19/9, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ф

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

51

На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у 
Костолцу
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I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу 
и то:

1. Миловановић Радојица из Костолца, 
ул. Рударска бр. 2/15, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Ћурчић Миле из Костолца, ул. 
Трудбеничка бр. 8, представник 
Скупштине града Пожаревца;

3. Мијатовић Бранко из Костолца, ул. 
Николе Тесле бр. 20, представник 
Скупштине града Пожаревца. 

4. Савић Станимир из Костолца, 
представник запослених Школе;

5. Крстаноски Серџо, представник 
запослених Школе;

6. Ивановић Ивана, представник 
запослених Школе;

7. Огњановић Богомир из Костолца, 
ул. Карађорђева бб, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Бура Слободанка из Костолца, 
Насеље „Беско“, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Милић Ненад из Костолца, ул. 
Задругарска бр.8, представник 
Савета родитеља Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Јован 
Цвијић“ у Костолцу за чланове се именују:

1. Фејеш Михајло из Костолца, ул. 
Војводе Мишића бр. 6, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Јовановић Љубиша из Костолца, ул. 
Карађорђева бр. 33, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Илић Далибор из Костолац, 
ул. Николе Тесле бр. 17А/35, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Милосављевић Снежана из 
Пожаревца, ул. Косанчићева бр. 21, 
представник запослених Школе;

5. Савић Станимир из Костолца, ул. 
Сарајевска бр. 28/1, представник 
запослених Школе;

6. Рогожарски Вукашин из Костолац, 
ул. Партизанска бр. 18, представник 
запослених Школе;

7. Стојановић Зорица из Костолца, ул. 
Николе Тесле бр. 2, представник 
Савета родитеља Школе;

8. Јовановић Душан из Костолца, ул. 
Првомајска бр. 11, представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Бујошевић Владана из Костолца, 
ул. Трг Братства јединства бр. 6/22, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22х

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Милош Савић“ у 
Лучици

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Милош Савић“ у Лучици и 
то:

1. Јовић Драгослав из Пожаревца, 
ул. 27. априла бр. 15, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Стокић Радиша из Лучице, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Лазовић Драган из Пругова, 
представник Скупштине града 
Пожаревца. 

4. Пантић Милена, представник 
запослених Школе;

5. Копривица Јасмина, представник 
запослених Школе;
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6. Стојадиновић Славиша, представ-
ник запослених Школе;

7. Гајић Драган из Пругова, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Пајкић Владан из Пољане, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Таталовић Слађана из Лучице, 
представник Савета родитеља 
Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Милош 
Савић“ у Лучици за чланове се именују:

1. Радивојевић Милан из Лучице, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

2. Гајић Драган из Пругова, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

3. Лазовић Драган из Пругова, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 

4. Милетић Данијела представник 
запослених Школе;

5. Стојадиновић Славиша представник 
запослених Школе;

6. Тодоровић Латиборка представник 
запослених Школе;

7. Илић Сања представник Савета 
родитеља Школе;

8. Петровић Златан представник 
Савета родитеља Школе; и

9. Срејић Дејан представник Савета 
родитеља Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ц

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

53

На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Основне школе „Божидар 
Димитријевић-Козица“ у Брадарцу

I
  Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Божидар Димитријевић-
Козица“ у Брадарцу и то:

1. Лазић Саша из Костолца, ул. 
Јадранска бр. 1/38, представник 
Скупштине града Пожаревца;

2. Миљковић Драган из Брадарца, 
представник Скупштине града 
Пожаревца;

3. Стевић Слађан из Берања, 
представник Скупштине града 
Пожаревца. 

4. Костић Маја, представник 
запослених Школе;

5. Михајловић Мирко, представник 
запослених Школе;

6. Јашовић Димитрије, представник 
запослених Школе;

7. Миленковић Златко из Брадарца, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Обрадовић Радиша из Братинца, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Стевић Драган из Касидола, 
представник Савета родитеља 
Школе.

II
 У Школски одбор Основне школе „Божидар 
Димитријевић-Козица“ у Брадарцу за чланове се 
именују:

1. Грујичић Бојан из Брадарца, ул. 
Светосавска бр. 29, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

2. Марковић Златко из Кличевца, ул. 
Карађорђева бр. 61, представник 
Скупштине града Пожаревца; 

3. Стевић Томислав из Берања, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; 
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4. Михајловић Мирко, представник 
запослених Школе;

5. Јашовић Димитрије, представник 
запослених Школе;

6. Ђорђевић Дејан, представник 
запослених Школе;

7. Васиљевић Небојша из Речице, 
представник Савета родитеља 
Школе;

8. Стојадиновић Дејан из Дрмна, 
представник Савета родитеља 
Школе; и

9. Соколовић Горан из Берања, 
представник Савета родитеља 
Школе.

III
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22ч

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

54

На основу члана 266. став 1. Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 
и 54/09) и члана 6. Правилника о регистрацији 
колективних уговора (“Службени гласник РС”, бр. 
50/2005) поступајући по захтеву за регистрацију 
колективног уговора, Министарство рада и 
социјалне политике доноси

РЕШЕЊЕ

Посебан колективни уговор за јавна 
предузећа у комуналној делатности града 
Пожаревца, закључен дана 01.04.2010. године 
између Градског већа града Пожаревца као оснивача 
и репрезентативног синдиката: Градски одбор 
Синдиката запослених у комунално-стамбеној 
делатности Србије за град Пожаревац Београда, 
уписан је у регистар колективних уговора под 
редним бројем 2, дана 19.04.2010. године.

Образложење

Градско веће града Пожаревца поднело 
је дана 08.04.2010. године захтев за регистрацију 

Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 
комуналној делатности града Пожаревца, уз који је 
доставило четири примерка колективног уговора.

Поступајући по захтеву, Посебан 
колективни уговор јавна предузећа у комуналној 
делатности града Пожаревца уписан је у Регистар 
колективних уговора, с обзиром да су се стекли 
услови прописани Правилником о регистрацији 
колективних уговора.

Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку 

и против њега жалба није допуштена, али се може 
покренути управни спор пред Управним судом у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

Министарство рада и социјалне политике
Број: 023-02-150/2010-02

У Београду, 19.04.2010. године

Министар
Расим Љајић, с.р.

55

На основу члана 246. Закона о раду 
(“Службени гласник РС” 24/2005, 61/2005 и 54/2009) 
Градско веће града Пожаревца кога представља 
Градоначелник града Пожареваца Миодраг 
Милосављевић у име града Пожаревца, као 
оснивача и Градски одбор Синдиката запослених у 
комунално-стамбеној делатности Србије -- за град 
Пожаревац, кога представља Бобан Мартиновић, 
закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим Посебним колективним уговором (у 
даљем тексту: Уговор). у складу са Законом уређују 
се: права, обавезе и одговорности запослених 
(у даљем тексту: запослени), јавних предузећа 
у комуналној делатности (у даљем тексту: 
послодавац), заштита запослених на раду, зараде 
и остале накнаде запослених, права синдиката 
и послодаваца и међусобни односи оснивача и 
послодаваца.

Овај Уговор закључује се између оснивача 
и репрезентативних синдиката организованих 
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у комуналној делатности за територију града 
Пожареваца (у даљем тексту: потписници ) у 
име свих запослених у предузећима комуналне 
делатности на територији Града.

Члан 2.
Оснивач је град Пожаревац.
Запослени је лице које је у складу са 

Законом, засновало радни однос са послодавцем.
Послодавац је јавно комунално предузеће, 

које је основано за производњу, испоруку и пружање 
комуналних производа и услуга, предузећа којима 
је поверено обављање комуналне делатности од 
интереса за град Пожаревац као и друга у складу 
са одлуком оснивача.

Члан 3.
Комуналне делатности су делатности које 

су одређене Законом о комуналним делатностима, 
Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса, и Одлуком 
Скупштине града о одређивању комуналних 
делатности и представљају незаменљив услов 
живота и рада грађана и других субјеката у граду 
ПОЖАРЕВЦУ.

Члан 4.
Оснивач је обезбедио предузећима, која је 

основао и којима је поверио вршење комуналне 
делатности, материјалне, техничке и друге услове 
за несметано обављање комуналне делатности, 
прати услове рада, предузима мере за отклањање 
негативних околности које могу утицати на вршење 
делатности и предузима мере на унапређењу 
комуналних делатности.

Послодавци прате извршење посла, 
квалитет и обим услуга и производа и исплату 
зарада, обрачунату на основу критеријума и 
осталих елемената за утврђивање висине зараде 
утврђених Законом и овим Уговором.

У случају поремећаја процеса рада, 
послодавци обезбеђују запосленима средства за 
исплату зарада најмање у висини минималне зараде 
коју утврди Социјално-економски савет Републике 
Србије.

Уколико је, због поремећаја процеса рада 
угрожено обављање комуналне делатности у граду 
Пожаревцу, а послодавац није у могућности да 
обезбеди запосленима средства за исплату зарада 
најмање у висини минималне зараде коју утврди 
Социјално-економски савет Републике Србије, 
оснивач преузима обавезу из претходног става 
доношењем посебне Одлуке.

Члан 5.
Овај Уговор непосредно се примењује и 

основ је за закључивање колективних уговора 
код послодавца, у предузећима из члана 2. овог 
Уговора.

Своје специфичности, на основу основне 
делатности, послодавци ће регулисати колективним 
уговором.

Члан 6.
Овим Уговором и колективним уговором 

код послодавца не могу се утврдити мања права 
и неповољнији услови рада и обавезе од права, 
услова рада и обавеза утврђених законима, Општим 
колективним уговором и Посебним колективним 
уговором гране на нивоу Републике.

2. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 7.
Радни однос може да заснује лице које 

испуњава опште услове утврђене Законом и 
општим актом послодавца о организацији и 
систематизацији послова код послодавца. 

Запослени заснива радни однос 
закључивањем уговора о раду.

Члан 8.
Послодавац је дужан да запосленом омогући 

да по условима и на начин прописан законом и 
колективним уговорима, остварује своја права која 
му припадају на раду и у вези са радом.

Послодавац је дужан да по захтеву 
запосленог за заштиту права омогући синдикалној 
организацији, у предузећу или ван предузећа, увид 
у примену колективних уговора и остваривање 
права запослених.

2.1. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 9.
Радни однос заснива се закључивањем 

уговора о раду по условима прописаним у Закону, 
а у складу са колективним уговорима.

Уговор о раду закључују послодавац и 
запослени на неодређено или одређено време у 
складу са Законом.

Члан 10.
Пријем новозапослених може да се врши по 

претходно добијеној сагласности од Градског већа 
града Пожаревца, на основу образложене потребе 
за новим запошљавањем које даје послодавац.
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Члан 11.
Уговором о раду не могу се утврдити 

мања права и неповољнији услови од права и 
услова предвиђених Законом, овим уговором и 
колективним уговором код послодавца.

Члан 12.
О појединачним правима, обавезама 

и одговорностима запослених код послодавца 
одлучује директор.

2.2. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 13.
Пуно радно време запослених износи 40 

часова недељно. 
Радни дан траје 8 часова а радна недеља 

траје пет радних дана. 
Распоред радног времена у оквиру радне 

недеље утврђује директор послодавца. 
Према потребама процеса рада и 

организационих делова може се утврдити и клизно 
радно време на почетку односно завршетку радног 
дана.

Члан 14.
Ако је рад организован у сменама, 

послодавац је дужан да обезбеди измену смена, 
тако да запослени не ради непрекидно више од 
једне радне недеље ноћу.

Запослени може да ради ноћу дуже од једне 
радне недеље, само уз његову писану сагласност.

Члан 15.
Запослени може засновати радни однос и са 

непуним радним временом у складу са законом, и 
своја права из радног односа остварује сразмерно 
времену проведеном на раду и оствареним 
резултатима рада.

Члан 16.
Пуно радно време се скраћује запосленом 

који ради на нарочито тешким, напорним и по 
здравље штетним пословима.

Скраћивање радног времена се врши 
сразмерно штетном утицају на здравље, односно 
радну способност запосленог, у зависности од 
специфичности послова и задатака основне 
делатности послодавца а највише 10 часова 
недељно.

Послови на којима се скраћује пуно радно 
време утврђују се општим актом о организацији и 
систематизацији послова у складу са законима и 
другим прописима.

Запослени који раде скраћено радно време 
имају иста права као и запослени који раде пуно 
радно време.

Члан 17.
На захтев послодавца, запослени је дужан 

да ради дуже од пуног радног времена у случају 
више силе, изненадног повећања обима посла и 
у другим случајевима када је неопходно да се у 
одређеном року заврши посао који није планиран 
( у даљем тексту: прековремени рад)

Прековремени рад не може да траје дуже 
од осам часова недељно, нити дуже од четири часа 
дневно по запосленом.

Члан 18.
Директор послодавца, у складу са Законом, 

може вршити и прерасподелу радног времена 
посебним решењем и то :

- кад то захтева природа делатности ради 
обезбеђења потребног обима и квалитета 
услуга;

- у циљу боље организације рада и 
рационалнијег коришћења средстава рада;

- због рационалног коришћења радног 
времена у циљу извршавања одређених 
послова у утврђеним роковима.

2.3. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

2.3.1. Годишњи одмор

Члан 19.
Дужина годишњег одмора запосленог 

утврђује се тако што се законски минимум 
од 20 радних дана увећава према следећим 
критеријумима и то: 

1. По основу стручне спреме:
1) запосленом са ВСС, ВС - за 5 радних 

дана,
2) запосленом са ВКВ - за 4 радна 

дана
3) запосленом са ССС - за 3 радна 

дана,
4) запосленом са КВ - за 2 радна дана,
5) запосленом са НК - за 1 радни дан.

2. По основу услова рада:
1) за рад на радним местима са 

повећаним ризиком - за 3 радна 
дана,

2) за редован рад суботом, недељом и 
рад у сменама - за 2 радна дана,

3) за раднике који раде на нарочито 
тешким пословима у веома 
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неповољним условима рада (у 
води, на хладноћи, под земљом, на 
изузетно високим температурама и 
сл.) - за 5 радних дана

3. По основу радног искуства:
1) запосленом од 25 до 30 година рада 

проведених у радном односу - за 4 
радна дана,

2) запосленом од 15 до 25 година рада 
проведених у радном односу - за 3 
радна дана,

3) запосленом од 5 до 15 година рада 
проведених у радном односу - за 2 
радна дана,

4) запосленом до 5 година рада 
проведених у радном односу - за 1 
радна дана,

4. По основу инвалидности - за 5 радних 
дана;

5.  По основу бриге о деци и члановима уже 
породице:
1) родитењу, усвојитељу, старатељу или 

хранитељу са једним малолетним 
детеом - за 2 радна дана, а за свако 
наредно малолетно дете по 1 радни 
дан;

2) самохраном родитељу са дететом до 
14 година - за 3 радна дана, с тим 
што се овај број дана увећава за по 
2 радна дана за свако наредно дете 
млађе од 14 година;

3) запосленом који се стара о члану уже 
породице који је ометен у развоју, 
има тешко телесно оштећење или 
болест услед које је потпуно или 
врло слабо покретан- за 5 радних 
дана.

 Годишњи одмор по свим критеријумима из 
става 1. овог члана не може да се користи у трајању 
дужем од 30 радних дана.

Запослени са навршених 30 година рада 
проведених у радном односу односно са 55 година 
живота има право на годишњи одмор у трајању од 
30 радних дана.

Члан 20.
Запосленом се може одобрити коришћење 

годишњег одмора у два дела, уколико процес 
рада то дозвољава, с тим да први део користи без 
прекида у трајању од најмање три радне недеље у 
току календарске године, а други део најкасније до 
30. јуна наредне године.

Члан 21.
Распоред коришћења годишњег одмора 

утврђује директор послодавца према плану 
коришћења годишњег одмора за сваку годину, ако 
се тиме не ремети процес рада послодавца.

Решење о коришћењу годишњег одмора 
доноси директор послодавца у писаној форми и 
уручује запосленом.

Члан 22.
Ако кривицом послодавца запослени не 

искористи годишњи одмор, има право на нкнаду 
штете у висини 100% зараде коју је остварио за 
месец који претходи месецу у којем је послодавац 
одлучио да запослени због потребе рада предузећа 
не може да користи годишњи одмор за календарску 
годину, односно у висини плате коју оствари 
замесец у коме се, сагласно закону, најкасније може 
користити годишњи одмор за календарску годину.

Ако кривицом послодавца запослени не 
искористи други део годишњег одмора има право 
на накнаду штете која се утврђује тако што се износ 
утврђен на начин у ставу 1. овог члана умањује 
за сразмеран број искоришћених дана годишњег 
одмора.

Накнада штете из ст. 1. и 2. овог члана 
утврђује се решењем - у року од 30 дана од дана 
подношења захтева.

Исплата штете доспева у року од 8 дана од 
дана доношења решења из става 3. овог члана.

Запослени коме се на лични захтев промени 
утврђено време коришћења годишњег одмора или 
коме се због потребе рада предузећа не одобри 
коришћење годишњег одмора у друго време и 
запослени који не поднесе писани захтев да му се 
одобри коришћење годишњег одмора нема право на 
накнаду штете по основу некоришћења годишњег 
одмора због кривице послодавца.

2.3.2. Плаћено одсуство

Члан 23.
Директор послодавца је дужан да 

запосленом омогући плаћено одсуство у укупном 
трајању до 7 радних дана у календарској години у 
следећим случајевима :

1) ступања у брак 5 радних дана
2) порођаја супруге или усвојење 

детета 5 радних дана
3) порођај другог члана уже породице 

1 радни дан
4) смрти члана уже породице (брачни 

друг, деца, родитељи запосленог) 5 
радних дана
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5) смрти брата или сестре запосленог 
3 радна дана

6) смрти родитеља, усвојиоца, брата 
или сестре брачног друга запосленог 
и смрти лица које живе у заједничком 
домаћинству са запосленим 2 радна 
дана

7) теже болести члана уже породице 5 
радних дана

8) селидбе сопственог домаћинства:
а) на подручју истог насељеног 
места 2 радна дана
б) ван подручја места становања 
3 радна дана

9) полагања испита у оквиру стручног 
усавршавања или Образовања 7 
радних дана

10) отклањање последица у домаћинству 
зспосленог изазваних вишом силом 
3 радна дана

11) коришћења организованог 
рекреативног одмора у циљу 
превенције радне инвалидности 7 
радних дана

12) учествовања на спортским и радно-
производним такмичењима 3-7 
радних дана 

13) добровољног давања крви, 
рачунајући и дан давања крви 2 
радна дана

14) припреме за одлазак на одслужење 
војног рока (изузев цивилног 
служења) 3 радна дана

Члановима уже породице, у смислу Уговора, 
сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, дете 
рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, 
храњеник и друго лице према коме запослени има 
законску обавезу издржавања.

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1, 2, 
4, 7, 11. и 13. овог члана укупан број радних дана који 
се користе као плаћено одсуство у току калндарске 
године увећава се за број дана који је утврђен као 
време одсуства у сваком од тих случајева.

Плаћено одсуство се одобрава, на писмени 
захтев запосленог, под условом да је запослени 
приложио одговарајућу документацију (доказ о 
постојању правног основа за коришћење плаћеног 
одсуства).

Члан 24.
Запосленом се може одобрити плаћено 

одсуство у трајању дужем од пет дана, а највише 
до 30 радних дана у току календарске године у 

случају: полагања стручног испита или испита 
којим се стиче непосредно виши степен образовања 
у области у коју спадају послови које запослени 
обавља, израде докторске дисертације, учешћа у 
студијским или експертским групама и другим 
облицима стручног усавршавања.

2.3.3. Неплаћено одсуство

Члан 25.
Ако одсуство запосленог не би битно 

утицало на извршавање послова радног места на 
које је распоређен може му се одобрити неплаћено 
одсуство у калндарској години, и то:

1) ради школовања, специјализације 
или другог вида стручног образовања 
и усавршавања (магистратура, 
докторат) којем запослени приступа 
на своју иницијативу - до 30 дана;

2) ради неговања члана уже породице 
- до 5 дана;

3) ради обављања личних послова - до 
7 радних дана;

4) за случај смрти блиског сродника 
по крвном или тазбинском сродству 
-2 радна дана.

Право запосленог на неплаћено одсуство 
и дужина његовог трајања утврђује се решењем 
директора.

За време неплаћеног одсуствовања са рада 
запосленом мирују права из рада и по основу рада, 
осим ако Законом није другачије предвиђено.

2.4. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 26.
Послодавац и запослени су дужни да се у 

процесу рада придржавају одредаба Закона о раду, 
Закона о здрављу и безбедности на раду и општег 
колективног уговора.

Послодавац је дужан да обезбеди прописане 
услове заштите запослених, а у поступку примене 
мера заштите на раду обавезно је учешће 
представника синдиката.

Члан 27.
Директор послодавца се обавезује да 

запосленима обезбеди лична заштитна средства и 
опрему, средства за личну хигијену, оспособљавање 
запослених за безбедан рад, одржавање средстава 
за рад у исправном стању и предузима потребне 
мере заштите од штетних утицаја за живот и 
здравље запослених, полазећи од специфичности 
сваког предузећа.
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Послодавац је дужан да општим актом 
утврди радна места на којима постоји опасност од 
повређивања, професионалних и других оболења, 
уз обавезу информисања синдиката.

На таквим радним местима могу радити 
запослени који поред општих испуњавају и посебне 
услове из области заштите на раду и других прописа 
везаних за обављање делатности послодавца.

Обавеза послодавца је да осигура све 
запослене за случај смрти или инвалидитета а 
висину премије осигурања утврђује управни одбор 
послодавца.

Члан 28.
Запослени су дужни да се обуче за 

примену мера заштите на раду и за пружање 
помоћи осталим запосленима, уколико им запрети 
опасност по живот и здравље, да се подвргавају 
редовним и ванредним превентивно - здравственим 
прегледима, своје знање и практичну способност 
у погледу радне и животне средине стално да 
усавршавају, обављањем својих послова спречавају 
загађивање радне и животне средине, правилно 
рукују средствима за рад и да се придржавају 
прописа о заштити на раду.

Члан 29.
Запослени је одговоран ако не користи или 

супротно намени користи средства и опрему личне 
заштите, неправилно рукује њима и не одржава 
их у исправном стању и ако одмах не обавести 
одговорног запосленог о кваровима или другим 
недостацима који могу угрозити живот других 
запослених и безбедност процеса рада.

Члан 30.
У циљу превенције радне инвалидности, 

послодавац може у складу са финансијским 
могућностима да издваја средства, за коришћење 
организованог рекреативног одмора и превенцију 
радне инвалидности, а запослени су дужни да исти 
користе у складу са критеријумима које утврди 
репрезентативни синдикат.

Члан 31.
Послодавац је дужан да под једнаким 

условима колективно осигура запослене за случај 
смрти, последица незгоде, професионалног 
обољења, повреде на раду и губитка радне 
способности, ради обезбеђења накнаде штете.

Члан 32.
Запослени има право на накнаду штете 

због повреде на раду или професионалног обољења 
насталог на раду код послодавца.

Постојање и висина штете, околности под 
којима је штета наастала, ко је штету проузроковао 
и како се надокнађује утврђује се у складу са 
законом.

3. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА 
ПРИМАЊА

3.1. ЗАРАДА

Члан 33.
Запослени имају право на одговарајућу 

зараду, која се састоји из:
- зараде за обављени рад и време проведено 

на раду;
- зараде по основу доприноса запосленог 

пословном успеху послодавца (награде, 
бонуси и слично);

- других примања по основу радног односа 
уговорених колективним уговором, 
уговором о раду и другим општим 
актима;

3.1.1. Зарада за обављени рад и време проведено 
на раду

Члан 34.
Зараде се обрачунавају и исплаћују на 

основу планиране масе средстава за зараде, у складу 
са законом и годишњим Програмом пословања 
послодавца, на који сагласност даје оснивач.

Члан 35.
Масу средстава за зарад чине: 

1. основна зарада;
2. накнаде зарада;
3. друга примања која имају карактер 

зарада.

Члан 36.
Зарада запосленог за обављени рад и време 

проведено на раду утврђује се на основу:
1. основне зараде;
2. дела зараде за радни учинак;
3. увећане зараде.
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3.1.2. Основна зарада

Члан 37.
Основна зарада запосленог утврђује се на 

основу:
- вредности радног часа;
- коефицијента послова радног 

места;
- месечног фонда остварених часова 

рада.

Члан 38.
Вредност радног часа утврђује се 

годишњим планом пословања и програма рада на 
који сагласност даје оснивач, а најкасније до краја 
децембра текуће године за наредну годину.

Уколико се у току пословне године битно 
промене околности и претпоставке на основу којих 
је утврђена вредност радног часа из става 1. овог 
члана, утврђена вредност радног часа може се 
променити у складу са измењеним околностима у 
оквиру расположиве масе.

Утврђена вредност радног часа, у смислу 
става 2. овог члана, не може бити нижа од цене 
радног часа коју утврди Социјално економски 
савет у Републици Србији.

Члан 39.
Коефицијент послова радног места утврђује 

се на основу, одговорности у раду, стручне спреме, 
сложености послова и услова рада.

Елементи за утврђивање коефицијента 
послова радних места из претходног става 
дефинишу се методологијом коју доноси 
Послодавац и репрезентативни синдикат.

Вредност коефицијента послова свих 
радних места у предузећу кретаће се у распону од 1 
до 6, између најнижих и највиших коефицијената.

Члан 40.
Новчани износ основне зараде запосленог, 

који се уговара уговором о раду, обрачунава се 
множењем вредности радног часа за текући месец, 
коефицијента посла радног места и месечног фонда 
часова рада.

Новчани износ основне зараде утврђен 
уговором о раду запосленог мења се у зависности 
од промене вредности радног часа и месечног 
фонда часова рада у месецу за који се обрачунава 
зарада.

3.1.3. Део зараде за радни учинак

Члан 41.
Основ за утврђивање резултата рада 

запосленог је резултат рада на радном месту и 
радни учинак запосленог.

Укупна маса за расподелу зарада 
запосленима по основу резултата рада и радног 
учинка може се вршити из средстава издвојених за 
зараде у годишњем Програму пословања, и чине 
највише до 1% од утврђене масе зарада за текући 
месец.

Члан 42.
Основна зарада запосленог може се увећати 

до 30% по основу посебних резултата рада.
Увећање - стимулација основне зараде 

запосленима врши се на основу Одлуке о расподели 
зараде код послодавца.

Резултат рада запосленог утврђује директор 
на образложени предлог руководиоца запосленог.

3.2. УВЕЋАНА ЗАРАДА

Члан 43.
Основна зарада запосленог увећава се и то:

1. за рад на дан државног и верског 
празника, који је по закону нерадни 
дан -120% од основице;

2. за рад ноћу (рад који се обавља 
од 22 до 06 часова наредног дана), 
ако такав рад није урачунат при 
утврђивању вредности коефицијента 
радног места -30% од основице;

3. за прековремени рад у који се не 
урачунава радно време унапред 
одређено на основу извршења 
годишње прерасподеле времена - 
26% од основице;

4. за рад у смени уколико није 
вреднован при утврђивању основне 
зараде -најмање 26% од основице;

5. за рад недељом, ако такав рад није 
вреднован при утврђивању основне 
зараде - најмање 15% од основице.

 Ако се истовремено стекну услови за 
увећање зараде у смислу става 1. овог члана по 
више основа, проценат не може бити нижи од збира 
процената по сваком од основа увећања.

Члан 44.
Основна зарада запосленог увећава се, у 

висини до 0,5% за сваку пуну годину рада остварену 
у радном односу, рачунајући и стаж осигурања са 
увећаним трајањем.
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Члан 45.
Код утврђивања распореда запослених за 

рад на дан државног и верског празника, за рад 
ноћу, у смени ако процес рада то захтева, водиће се 
рачуна да се обезбеди распоред рада, тако да сваки 
радник из основне делатности у току године буде 
укључен за обављање рада по овим основама.

Члан 46.
За случај очекиваних ванредних ситуација 

у пословању, послодавац може одредити дежурство 
ван радног времена (пасивно дежурство).

Запослени којем је наложено пасивно 
дежурство, има право на увећање основне зараде 
у износу до 5 часова његовог ефективног рада за 
текући месец за свака 24 часа пасивног дежурства.

3.3. НАКНАДА ЗАРАДЕ

Члан 47.
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада у висини 100% 
основице за обрачун накнаде утврђене законом, и 
то за време:

1. коришћења годишњег одмора;
2. плаћеног одсуства утврђеног 

законом и овим уговором;
3. одсуства са рада у дане државног и 

верског празника, који су по закону 
нерадни;

4. прекида рада до кога је дошло 
наредбом надлежног државног 
органа или надлежног органа 
послодавца,

5. за које одбије да ради ако му прети 
непосредна опасност по живот 
и здравље због неспровођења 
прописаних мера за безбедан и 
здрав рад, у складу са прописима 
који регулишу безбедност и здравље 
на раду;

6. војне вежбе и одазивања на позив 
војних и других државних органа, 
ако то законом није другачије 
одређено;

7. одласка на систематске и 
специјалистичке прегледе на које је 
упућен од стране 2. послодавца;

8. присуствовања седницама државних 
органа и њених тела, седницама 
органа синдиката у својству члана;

9. стручног усавршавања на које је 
упућен од стране послодавца;

Члан 48.
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад проузроковане болешћу до 
30 дана, и то у висини 70% основице за обрачун 
накнаде утврђене законом, с тим да не може бити 
нижа од минималне зараде утврђене законом.

Запослени има право на накнаду зараде 
за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад проузроковане повредом ван 
рада до 30 дана, и то у висини 65% основице за 
обрачун накнаде утврђене законом, с тим да не 
може бити нижа од минималне зараде утврђене 
законом.

3.4. ДРУГА ПРИМАЊА

3.4.1. Друга примања која имају карактер 
зараде 

Накнада за исхрану у току рада

Члан 49.
Запослени има право на месечну накнаду 

за трошкове исхране у току рада.
Месечна накнада за исхрану у току рада из 

става 1. овог члана исплаћује се по истеку месеца 
истовремено са коначном исплатом зараде, на 
основу присуства на раду запосленог за текући 
месец.

Регрес за коришћење годишњег одмора

Члан 50.
Запослени има право на регрес за 

коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно 
од просечно исплаћене нето зараде по запосленом 
у привреди Републике Србије.

Члан 55.
Запослени има право на јубиларну награду 

поводом годишњице рада - оснивања предузећа у 
износу који се утврди у Програмима пословања за 
ту годину.

Члан 56.
Послодавац може, у складу са законом 

и усвојеним годишњим планом, да уплаћује 
запосленима добровољно пензијско осигурање.

3.5. МИНИМАЛНА ЗАРАДА
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Члан 57.
Услед поремећаја пословања послодавца, 

запосленима се може исплаћивати минимална 
зарада.

Минимална зарада за стандардни учинак и 
пуно радно време, односно време које се изједначава 
са пуним радним временом за запослене у 
комуналним предузећима исплаћује се у висини 
минималне зараде утврђене Одлуком Социјално 
економског савета Републике Србије.

Члан 58.
Послодавац, минималну зараду из 

претходног члана, може исплаћивати на основу 
посебне одлуке Управног одбора донете уз 
мишљење репрезентативног синдиката.

Приликом доношења одлуке, послодавац 
ће заједно са репрезентативним синдикатима, 
прецизирати рокове за исплату разлике између 
исплаћене минималне зараде и зараде запосленог 
коју би остварио на пословима на којима је 
распоређен.

Рок за исплату зарада

Члан 59.
Зарада се исплаћује у следећим роковима:

- аконтација за текући месец до 20-ог 
у текућем месецу; коначан обрачун 
зараде до 5-ог у наредном месецу за 
претходни месец;

- или једнократно до 20-ог у месецу 
за претходни месец.

Зарада приправника

Члан 60.
Зарада приправника утврђује се у висини 

од 80% од основне зараде за одговарајуће послове 
за које се приправник оспособљава.

3.6. НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 61.
Запослени има право на накнаду трошкова 

и то:
1) за превоз на рад и са рада у висини 

цене месечне претплатне карте у 
јавном саобраћају;

2) за време проведено на службеном 
путу у земљи - дневницу у висини 
од 5% просечне зараде запосленог у 
привреди Републике Србије према 

последњем коначном објављеном 
податку републичког органа 
надлежног за послове статистике;

3) за ноћење на службеном путовању, 
према поднетом рачуну, осим у 
хотелу прве категорије;

4) за превоз у обављању службеног 
путовања у висини цене превоза 
за одобрено средство превоза са 
трошковима накнаде за резервацију 
места у превозном средству и 
превоза пртљага;

5) за коришћење телефона, телефакса 
и интернета у службене сврхе на 
службеном путу у висини стварних 
трошкова;

6) за време проведено на службеном 
путовању у иностранству - дневница 
у висини утврђеној прописом Владе 
Републике Србије;

7) за коришћење сопственог 
аутомобила за обављање службеног 
посла у висини од 10% прописане 
цене за литар погонског горива по 
пређеном километру;

8) за повећане трошкове смештаја 
иисхране за рад и боравак на 
терену (теренски додатак) у висини 
3% просечне зараде запосленог у 
привреди Републике Србије према 
последњем коначном објављеном 
податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, 
а ако није обезбеђен смештај и 
исхрана и трошкове исхране и 
смештаја.

Члан 62.
Запослени има право на месечну 

претплатну карту за долазак на рад и повратак са 
рада за релације где јавни превозник омогућава 
куповину истих.

За релације на којима јавни превозник не 
омогућава куповину месечне претплатне карте 
запослени има право на надокнаду трошкова 
превоза у новцу и то у висини стварних трошкова, 
под условом да запослени станује на удаљености 
већој од 1,5 км од радног места.

Стварни трошак се утврђује на основу броја 
дана доласка на рад и одласка са рада и износа 
цене појединачне карте на линије и растојању које 
запослени користи а за које не постоји месечна 
претплатна карта.
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Ако на истој релацији превоз обавља више 
превозника при утврђивању стварних трошкова 
превоза узима се износ цене појединачне карте 
оног превозника који има најнижу цену.

Запослени који нема могућност да при 
доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз 
јер на конкретној релацији нема организованон 
јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 
новцу у висини цене месечне претплатне карте у 
јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу 
потврде јавног предузећа.

Члан 63.
Послодавац по правилу врши накнаду 

трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са 
рада куповином месечне претплатне карте на 
почетку месеца за наредни месец, за релације где 
је то омогућено.

Изузетно, на захтев запосленог, послодавац 
може донети одлуку да исплату врши у новцу у 
висини цене месечне претплатне карте.

Члан 64.
Послодавац је дужан да од овлашћених 

превозника обезбеди потврде о цени појединачних 
карата и претплатних карата.

Запослени је дужан да послодавцу да 
изјаву о месту становања и превоза који користи за 
долазак на рад и одлазак са рада.

4. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 65.
Представнике запослених у Управном и 

Надзорном одбору именује и разрешава оснивач, 
на предлог запослених.

Представници запослених именују се у 
Управни и Надзорни одбор предузећа, у броју који 
чине 1/3 укупног броја чланова органа , на основу 
изјашњења свих запослених и репрезентативних 
синдиката.

Поступак за предлагање и бирање чланова 
Управног и Надзорног одбора, до окончања, води и 
за њега одговара послодавац са репрезентативним 
синдикатом, у складу са Статутом предузећа.

Члан 66.
Репрезентативни синдикати учествује 

у поступку статусних промена предузећа, а 
посебно својинске трансформације или уговарања 
концесија предузећа, и има право давања мишљења 
и предлога, уз поштовање примедби, предлога и 
сугестија осталих синдиката код послодавца.

Члан 67.
Управни одбор доноси Правилник о 

решавању стамбених потреба запослених уз 
мишљење репрезентативних синдиката.

Члан 68.
Послодавац ће овлашћеном синдикалном 

поверенику или представнику органа синдиката 
ван предузећа омогућити да, по захтеву запосленог 
за заштиту права, изврши увид у примену 
колективног уговора код послодавца и остваривања 
права запосленог, под условом да захтев није решен 
у поступку пред органима предузећа.

5. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 69.
Градско веће града Пожаревца, послодавци 

и репрезентативни синдикати формирају Комисију 
за социјални дијалог на нивоу града Пожаревца, коју 
чине по три представника оснивача, послодавца и 
репрезентативних синдиката.

Задатак ове Комисије је да припреми 
Споразум о рационализацији броја запослених 
у јавним предузећима, програме унапређења 
пословања основне делатности и утврђивање 
критеријума за додатно стимулисање непосредних 
извршилаца у основној делатности.

Члан 70.
Уколико дође до престанка потребе за 

радом запосленог, због технолошких, економских 
или организационих промена, потписници 
колективних уговора у предузећима су дужни да 
поштују процедуру прописану Законом о раду и 
донесу Програм за решавање вишка запослених 
у процесу рационализације, реструктурирања и 
припреме за приватизацију.

У случају престанка потребе за радом 
запослених у смислу става 1 овог члана, послодавац 
и представници репрезентативних синдиката 
обавезују се да донесу Социјални програм за 
материјално збрињавање запослених којима 
престаје радни однос.

Овим Социјалним програмом се обезбеђују 
права на исплату отпремнине које не могу бити 
испод нивоа који је утврдила Влада Републике 
Србије.

Члан 71.
Послодавац и представници репрезен-

тативних синдиката утврђиваће договором број 
запослених за чијим је радом престала потреба.
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У Програму пословања приликом 
утврђивања политике запослености, послодавци 
су обавезни да предвиде потребан број запослених 
поштујући принцип продуктивности и планирајући 
повећање обима послова и проширење обима 
делатности, на осову потреба корисника и одлука 
Оснивача.

Послодавац и представници репрезен-
тативних синдиката се обавезују, да на основу 
елемената из става 1. и 2. овог члана, донесу Програм 
рационализације броја запослених, полазећи од 
специфичности послова комуналне делатности.

Члан 72.
Уколико дође до престанка потребе за 

радом запосленог због технолошких, економских 
или организационих промена, при предлагању и 
утврђивању запосленог за чијим је радом престала 
потреба, одређивање критеријума за проглашавање 
технолошког вишка утврђиваће послодавац и 
репрезентативни синдикат.

При предлагању и утврђивању запосленог 
за чијим је радом престала потреба примењиваће 
се критеријуми из закона и колективних уговора, 
и то посебно у случају када запослени остварују 
једнаке резултате у раду на истим пословима.

Изузетно, запосленом који је у комуналној 
делатности провео више од 25 година рада, без 
његове сагласности не може престати радни однос 
услед технолошких унапређења, економских 
тешкоћа или организационих промена.

7. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 73.
Запослени је одговоран за штету коју на 

раду или у вези са радом, намерно или крајњом 
непажњом, проузрокује послодавцу - у складу са 
законом и овим уговором.

Ако штету проузрокује више запослених, 
сваки запослени одговоран ја за део штете коју је 
проузроковао.

Ако се за запосленог из става 2. овог члана 
не може утврдити део штете коју је проузроковао, 
сматра се да су сви запослени подједнако одговорни 
и штету надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало 
штету кривичним делом са умишљајем, за штету 
одговарају солидарно.

Постојање штете, њену висину, околности 
под којима је настапа и ко је штету проузроковао 
утврђује посебна комисија коју образује послодавац, 
у складу са општим актом и овим Уговором.

Члан 74.
Поступак за утврђивање одговорности 

запосленог за штету, покреће се решењем.
Директор је дужан да донесе решење о 

покретању поступка за утврђивање одговорности 
у року од пет дана од дана пријема пријаве о 
проузрокованој штети или личног сазнања да је 
проузрокована штета.

Пријава из става 2. овог члана, нарочито, 
садржи: име и презиме запосленог који је штету 
проузроковао, време и начин извршења штетне 
радње, доказе који указују да је запослени 
проузроковао штету и предлог руководиоцу да 
покрене поступак за утврђивање одговорности 
запосленог за штету.

Члан 75.
Решење о покретању поступка за 

утврђивање одговорности запосленог за штету 
доноси се у писаном облику и нарочито садржи: 
име и презиме запосленог, послове на које је 
запослени распоређен, време, место и начин 
извршења штетне радње и доказе који указују да је 
запослени извршио штетну радњу.

Директор образује комисију и заказује 
расправу о одговорности запосленог за насталу 
штету.

Члан 76.
Висина штете утврђује се на основу 

ценовника или књиговодствене евиденције 
вредности ствари.

Ако се висина штете не може утврдити у 
тачном износу, односно на основу ценовника или 
књиговодствене евиденције или би утврђивање 
њеног износа проузроковало несразмерне 
трошкове, висину накнаде штете утврђује 
комисија у паушалном износу, проценом штете 
или вештачењем преко стручног лица.

Члан 77.
Када комисија утврди чињенице и 

околности од утицаја на одговорност запосленог 
директор доноси решење којим се запослени 
обавезује да надокнади штету или се ослобађа од 
одговорности.

Члан 78.
Директор може запосленог обавезати да 

штету надокнади у новцу или, ако је то могуће, 
поправком или довођењем оштећене ствари у 
стање у коме је постојало пре наступања штете.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА23.04.2010. Број 4 - Страна 73

О томе да ли пристаје или не пристаје да 
накнади штету, запослени је дужан да да писмену 
изјаву.

Ако запослени не пристане да надокнади 
штету или у утврђеном року од дана давања изјаве 
да пристаје да штету надокнади, исту не надокнади, 
о штети одлучује надлежни суд.

Члан 79.
Директор може у оправданим случајевима, 

делимично ослободити запосленог од накнаде 
штете коју је проузроковао, осим ако је штету 
проузроковао намерно.

Предлог за ослобађање од накнаде штете 
може поднети запослени.

При доношењу одлуке о делимичном 
ослобађању од накнаде штете, директор ће ценити 
рад и понашање запосленог, као и да ли би запослени 
накнадом штете био доведен у тежак материјални 
положај.

Члан 80.
Ако запослени претрпи повреду или штету 

на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да 
му надокнади штету, у складу са законом, општим 
актом и овим уговором.

Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене 
повреде или штете на раду или у вези са радом 
послодавац и запослени не споразумеју о накнади 
штете, запослени има право на накнаду штете пред 
надлежним судом.

Члан 81.
Запослени који је у раду или у вези с радом, 

намерно или крајњом непажњом, проузроковао 
штету трећем лицу, а коју је надокнадио послодавац, 
дужан је да послодавцу надокнади износ исплаћене 
штете.

7. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 82.
Уколико настане спор у поступку 

закључивања, односно измена и допуна или 
примене колективних уговора, остваривања права 
на синдикално организовање и штрајк, сматра се 
да је настао колективни радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана 
примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању 
радних спорова, односно пропис који донесе 
министар надлежан за послове рада, а прецизираће 
се у колективним уговорима код послодаваца.

Члан 83.
Уколико настане спор поводом отказа 

уговора о раду и исплате минималне зараде, сматра 
се да је настао индивидуални радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана 
примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању 
радних спорова.

Процедура и поступак споразумног 
решавања индивидуалног радног спора регулисаће 
се колективним уговором код послодавца.

8.УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 84.
Послодавац је дужан да, у складу са 

законом, запосленима омогући синдикално 
организовање и спровођење активности усмерених 
на побољшању њихових услова рада и укупног 
животног положаја.

Синдиакат не може бити распуштен или 
његова делатност обустављена или забрањена 
актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добро-
вољним потписивањем приступнице.

Члан 85.
Послодавац је обавезан да синдикату 

омогући деловање у складу са њиховом улогом и 
задацима из закона и колективних уговора и то :

- да покреће иницијативе, подноси захтеве 
и предлоге и да заузима ставове о свим 
питањима од значаја за материјални и 
социјални положај запослених и услове 
рада;

- да се информише о питањима која су од 
значаја за материјални и социјални положај 
запослених;

- да се позива са достављеним материјалима, 
да присустује седницама на којима 
се разматрају мишљења, предлози, 
иницијативе и захтеви синдиката, односно 
на којима се одлучује о појединачним 
правима запослених.

Члан 86.
Послодавацје дужан :

- да синдикату обезбеди коришћење 
просторија без плаћања накнаде и пружање 
потребних стручних, административних 
и техничких услуга неопходних за његов 
рад, као и израду завршног рачуна;

- да омогући председнику-поверенику 
репрезентативног синдиката, представнику 
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репрезентативног синдиката на нивоу 
Града или Републике изабраног у органе 
Синдикалне централе да професионално 
обавља функцију, како би се спроводиле 
све активности и задаци, у интересу 
запослених и послодавца, који произилазе 
из закона и колективних уговора и да за то 
време прима накнаду зараде;

- да председнику синдикалне подруж-
нице и синдикалном поверенику 
репрезентативног синдиката споразумно 
обезбеди утврђен број плаћених часова 
месечно за обављање његове функције, а 
ако се споразум не постигне једну половину 
од плаћених часова који се обезбеђују за 
председника тог синдиката;

- да председницима синдикалних органи-
зација и синдикалним повереницима 
других ( не репрезентативних ) синдиката 
споразумно обезбеди број плаћених часова 
месечно за обављање функција, у складу 
са законом;

- да представницима синдиката омогући 
информисање запослених, истицањем 
обавештења на одређеним местима, 
приступачним запосленима и за то 
одређена;

- да представницима синдиката омо-
гући одсуствовање са посла ради 
присуствовања синдикалним састанцима, 
конференцијама, седницама и конгресима 
на које су позвани;

- да се мишљења и предлози репрезен-
тативног синдиката размотре пре доно-
шења одлука од значаја за материјални, 
економски и социјални положај запос-
лених, и да се у односу на њих определи;

- да председника репрезентативног синди-
ката позива на седнице Управног одбора, а 
председнике других синдиката на седнице, 
када се разматрају иницијативе упућене 
од стране тих синдиката или одлучује о 
питањима која се односе на права и обавезе 
запослених.

Члан 87.
Председник репрезентативног синдиката 

који професионално обавља своју дужност, за 
време трајања мандата има право на накнаду 
зараде најмање у висини зараде коју би остварио на 
пословима на које је распоређен.

Члан 88.
Послодавац не може да откаже уговор о 

раду, нити на други начин да стави у неповољан 
положај представника запослених за време 
обављања функције и две године по престанку 
функције, ако представник запослених поступа 
у складу са законом, општим актом и уговором о 
раду, и то: представнику запослених у управном 
и надзорном одбору послодавца, председнику, 
члановима одбора и организационих делова 
синдиката основаног код послодавца, именованом 
или изабраном синдикалном представнику.

Ако представник запослених из предходног 
става не поступа у складу са законом, општим 
актом и уговором о раду, послодавац може да му 
откаже уговор о раду.

Члан 89.
Репрезентативни синдикат и други 

синдикати у предузећу дужни су да свој рад 
организују тако да не смета редовном раду 
и функционисању предузећа и да не ремети 
прописану радну дисциплину.

Послодавац и сви синдикати који 
делују код послодавца залагаће се за највећи 
могући степен међусобне сарадње, уважавања, 
демократскогдијалога и разумевања.

9. ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 90.
Начин организовања и спровођења 

штрајка врши се у складу са Законом о штрајку и 
Колективним уговором код послодавца.

Штрајком се не сме угрозити право на 
живот, здравље и личну сигурност.

Члан 91.
Оснивач својим актом утврђује минимум 

процеса рада за време трајања штрајка за сва јавна 
комунална предузећа.

Послодавац је дужан да о утврђеном 
минимуму процеса рада обавести све кориснике 
преко средстава јавног информисања, имајући у 
виду да предузећа комуналне делатнасти пружају 
производе и услуге које су незаменљив услов 
живота и рада.

Члан 92.
Уколико се због необезбеђења права, из овог 

Уговора и колективних уговора код послодаваца 
организује штрајк, спроводиће се у складу са 
законом а запосленима који у њему учествују 
обезбедиће се права у складу са законима.
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10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 93.
Учесници овог Уговора обавезују се да у 

оквиру својих овлашћења предузимају све потребне 
радње за примену његових одредби.

Члан 94.
За праћење примене и тумачење одредби 

овог Уговора надлежна је комисија коју именује 
Градоначелник града, а сачињавају је по два 
представника потписника овог Уговора.

Чланови комисије бирају председника и 
секретара из састава Комисије.

Комисија је обавезна да потписницима 
сваких 6 месеци доставља извештај о примени овог 
Уговора.

Закључци и тумачења донети на Комисији, 
ако су једногласни, имају обавезујућу снагу за све 
учеснике у закључивању колективних уговора код 
послодаваца.

Члан 95.
Овај Уговор се закључује на три године.
Потписници су обавезни да преговоре о 

новом колективном уговору започну најкасније 
60 дана пре истицања рока на који је овај Уговор 
закључен.

Припрему предлога Уговора врши комисија 
или радна група коју формира Градоначелник на 
предлог потписника.

Члан 96.
Важење овог Уговора може престати и пре 

рока из члана 94. споразумом свих учесника или 
отказом само једне уговорне стране.

У случају отказа овој Уговор се примењују 
најдуже шест месеци од дана подношења отказа, 
с тим што су учесници дужни да поступак 
преговарања о разрешењу спорних питања започну 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења 
отказа.

Потписници овог Уговора могу покренути 
поступак закључивања нових, уколико се за то 
стекну законски услови.

Члаи 97.
Измене и допуне овог Уговора врше се на 

начин и по поступку на које је и закључен.

Члан 98.
На сва питања која нису регулисана овим 

Уговором непосредно се примењују одредбе закона 
и Општег колективног уговора.

Члан 99.
На основу овог Уговора, колективни уговори 

код послодаваца, уз поштовање свих одредби , 
морају да се потпишу у року од три месеца од дана 
ступања на снагу овог Уговора.

Члан 100.
Овај Уговор објавиће се у “Службеном 

гласнику РС” по извршеној регистрацији у 
надлежном министарству за послове рада.

Члан 101.
Овај Уговор ступа на снагу и примењују 

се осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

Градски одбор Синдиката запослених
у комунално-стамбеној делатности Србије

- за град Пожаревац
Број: 42/2010. Пожаревац, 01.04.2010. год.

Председник
Бобан Мартиновић, с.р.

Град Пожаревац –
Градско веће града Пожаревца

Број: 01-110-4/2010. Пожаревац, 01.04.2010. год.

Председник Градског већа града Пожаревца
Миодраг Милосављевић, с.р.
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На основу члана 86. Статута града 
Пожаревца пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, број 9/2009) и члана 32. став 3. 
Одлуке о правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, број 1/2010- пречишћен 
текст), Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године, донело је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

РАД КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за рад 

Комисије за социјална питања Скупштине града 
Пожаревца, број: 01-06-42/2009-12 од 07. маја 2009. 
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године ( у даљем тексту: Правилник), члан 13. мења 
се и гласи:

„Радно способна лица из члана 1. Одлуке 
о правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана града Пожаревца могу се радно 
ангажовати путем добровољног рада на пословима 
од јавног интереса у јавним предузећима, 
установама и организацијама града Пожаревца.

Пословима од јавног интереса у смислу 
овог Правилника сматрају се: уређење града, 
уређење паркова, спомен обележја, водотокова, 
уређење јавних површина, уређење ромских 
насеља, одржавање пијаца, јавних паркиралишта, 
одржавање гробаља, санација депонија и други 
послови од непосредног и свакодневног значаја за 
живот грађана града Пожаревца”.

Члан 2.
После члана 13. додају се чланови 13а., 13б., 

13в., 13г. и 13д. који гласе:
 

„Члан 13а.
Комисија за социјална питања града 

Пожаревца расписује позив за подношење пријава 
за радно ангажовање социјалне категорије 
становништва града Пожаревца, којим позива 
заинтересована предузећа, установе и организације 
да поднесу пријаве за обављање послова од јавног 
интереса.

Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана достављања позива регистрованим јавним 
предузећима, установама и организацијама на 
територији града Пожаревца.

Пријаве се подносе на прописаном 
пријавном формулару Комисије.

Члан 13б.
Комисија доноси Одлуку о избору носиоца 

послова, применом следећих критеријума:
- број потребних извршилаца
- период радног ангажовања
- обезбеђеност услова за рад у складу са 

законом (средства за рад, заштита на раду 
и др.)

Комисија доноси Одлуку у року од осам дана 
од дана достављања позива.

Члан 13в.
На основу Одлуке из члана 13б., 

Градоначелник града Пожаревца, председник 
Комисије за социјална питања и овлашћени 
представник изабраног носиоца послова закључују 
Споразум о сарадњи.

Члан 13г.
Заинтересована лица за добровољно радно 

ангажовање упућују се од стране Комисије код 
изабраног носиоца послова, који спроводи акцију 
добровољног радног ангажовања.

Изабрани носилац послова прибавља изјаву 
о добровољном радном ангажовању и теоретски и 
практично обучава лица ради заштите на раду.

Изабрани носилац послова, до 5-ог у месецу 
за претходни месец, доставља извештај Комисији 
о броју ангажованих лица, броју радних сати и 
квалитету обављеног посла.

Члан 13д.
У спроведеном поступку Комисија доноси 

решење о праву на једнократну новчану помоћ, 
на основу укупног броја сати проведених на 
добровољном радном ангажовању, према извештају 
изабраног носиоца послова.

Накнада за један сат добровољног радног 
ангажовања износи 90,00 динара”.

Члан 3.
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о критеријумима за рад Комисије за 
социјална питања Скупштине града Пожаревца 
ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Члан 4.
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о критеријумима за рад Комисије за 
социјална питања Скупштине града Пожаревца 
објавити у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03. 2010.год. Бр: 01-06-18/2010-19

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 Доставити:
- Јасмини Турудић, председнику Комисије 

за социјална питања Скупштине града 
Пожаревца

- Весни Стевић, начелнику Одељења за 
друштвене делатности

- Милутин Мрдак, Градска управа града 
Пожаревца

- Шефу одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА23.04.2010. Број 4 - Страна 77

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 15. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07) и 
члана 13. тачка 12. Пословника Градске изборне 
комисије ( „Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 3/2009), Градска изборна комисија у Пожаревцу, 
на седници одржаној 19.04.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Пословника Градске изборне комисије

Члан 1.
 У Пословнику Градске изборне комиеије 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 3/2009) 
у члану 6. став 2. речи: „ виши сарадник” замењују 
се речима: „ стручни сарадник”.

У члану 6. став 3. речи: „ вишег сарадника” 
замењују ее речима: „стручног сарадника”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања на огласној табли града Пожаревца 
и објавиће се у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”

У Пожаревцу, 19.04.2010 године Број:01-06-16

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 86. и члана 106ж става 
1. тачке 1. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
9/09), Градско веће града Пожаревца, на седници 
од 18. 03.2010. године, донело је

РЕШЕЊЕ

о давању претходне сагласности на предлог 
Одлуке о буџету градске општине Костолац за 

2010. годину

I
 Даје се претходна сагласност на предлог 
Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2010. 

годину, који је Веће градске општине Костолац 
утврдило на седници од 12.03. 2010. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год. Број: 01-06-18/2010-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
- председнику градске општине Костолац
- секретару Скупштине градске општине 

Костолац
- шефу Одсека за скупштинске послове 

Градске управе града Пожаревца
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На основу члана 36. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Службени гласник РС”, 
бр. 46/95, 66/01, 61/05 и 62/06), члана 5. Одлуке о 
ауто-такси превозу („Службени гласник града 
Пожаревца” бр. 3/2009), члана 86. Статута града 
Пожаревца- пречишћен текст (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
3/2008, 5/2008 и 3/2009), а на предлог Одељења 
за инспекцијске послове Градске управе града 
Пожаревца и Комисије за унапређење саобраћаја 
на територији града Пожаревца, Градско веће града 
Пожаревца на седници одржаној дана 04.03.2010. 
године, донело је

ПРОГРАМ 
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У 

ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ

1. У оквиру планирања потреба у јавном 
превозу путника и ствари у граду Пожаревцу 
за 2010. годину. Овим програмом се утврђује 
потребан број такси возила чијим радом 
се задовољавају потребе за ауто-такси 
превозом. 
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Овај програм се доноси на основу Студије 
„ Истраживање превозних захтева вожњи и 
дефинисање потребног броја такси возила 
за град Пожаревац”.

2. У оквиру планираних потреба града за 
такси превозом из тачке 1. овог програма, 
утврђује се да је за 2010. годину за 
задовољење потреба за такси превозом 
у граду Пожаревцу потребан број од 160 
такси возила.

3. Правна лица и предузетници који на 
дан доношења овог програма обављају 
делатност ауто-такси превоза и испуњавају 
услове у складу са законом и Одлуком о 
ауто-такси превозу наставиће са обављањем 
ове делатности.

4. Овај програм објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Број:01-06-15/2010-41

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Слађани Петрушић, начелнику Одељења 

за инспекцијске послове Градске управе 
града Пожаревца

- Александру Ђокићу, председнику 
Комисије за унапређење саобраћаја

- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
-пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009) члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009), члана 3. и 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину(„Службени гласник 
града Пожаревца”, број 10/2009 и 1/2010) и тачке 2. 
Решења Скупштине града Пожаревца број: 01-06-
144/20г од 17.12.2009. године, Градско веће града 
Пожаревца наседници одржаној 04-03.2010. године, 
донело је следеће

РЕШЕЊЕ

I
На име рада заменика председника 

Комисије за израду и праћење реализације 
Програма коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине, утврђује се накнада 
у износу од 5.200,00 динара.

II
На име утврђене накнаде за рад заменика 

председника Комисије за израду и праћење 
реализације Програма коришћења средстава 
Буцетског фонда за заштиту животне средине, 
одобравају се додатна средства у бруто износу 
од 94.000,00 динара, на годишњем нивоу ( бруто 
износу од 7.832,00 динара, на месечном нивоу).

III
Средства из тачке 2. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: -
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1. „Скупштина града Пожаревца”, Функција 
110„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фисклани и спољни пословни.”, Позиција 56, 
Економска класификација: 423 -услуге по уговору 
(у Финансијском плану Скупштине града за 2010. 
годину, на економску класификација 423591-
накнаде члановима управних, надзорних одбора и 
комисија).

IV
Средства опредељена у тачки 2. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1. „Скупштина града Пожаревца”, Функција 
110„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фисклани и спољни пословни.”, Позиција 56, 
Економска класификација: 423 -Услуге по уговору 
(у Финансијском плану Скупштине рада за 2010. 
годину, са економске класификације 423591-
накнаде члановима управних, надзорних одбора 
и комисија), у обавезу подношења одговарајуће 
документације за исплату накнаде (записника са 
одржаног састанка и списка присутности), Служби 
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финансијске оперативе Градске управе града 
Пожаревца .

V
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије за реализацију овог решења.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревац”

Образложење
Скупштина града Пожаревац на седници 

одржаној дана 17.12.2009. године донела је Решења 
број: 01-06-144/20г којим је образована Комисија 
за израду и праћење реализације Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине. Тачком 2. напред наведеног 
Решења одређено је да ће Градско веће посебним 
решењем одредити накнаду за рад председнику, 
заменику и члановима Комисије.

Дана 04.02.2010. године Градско веће 
је донело Решење број: 01-06-7/2010-16 којим је 
утврђена накнада за рад председника и чланова 
Комисије за израду и праћење реализације 
Програма коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине.

Како је приликом доношења напред 
наведеног Решења Градског већа, техничком 
грешком, изостављено да се утврди накнада на име 
рада заменика председника Комисија за израду 
и праћење реализације Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, то је Градско веће донело решење као у 
диспозитиву.

У Пожаревцу, 04.03.2010.год. Бр:01-06-15 /2010-21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Службе за послове трезора
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Жарку Пивцу, председнику Комисије за 

израду и праћење реализације Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине

- Ђукић Слободану, ул. Моравска бр. 
29/9, заменику председника Комисије за 
израду и праћење реализације Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине

- Милутину Васићу, Градска управа града 
Пожаревца

- Оливери Роксандић, Градска управа града 
Пожаревца

- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 23.04.2010. године, на основу члана 86. и 106. 
ж Статута града Пожаревца -пречишћен текст 
(„Службени .гласник града Пожаревца” бр. 9/2009) 
и члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању претходне сагласности на предлог 

Програма инвестиционих радова за 
реализацију преко ЈП „Дирекција за изградњу 

града Пожаревац” за 2010. годину

I
Даје се претходна сагласности на предлог 

Програма инвестиционих радова за реализацију 
преко ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревац” 
за 2010. годину, које је Већа Градске општине 
Костолац усвојило на седници од 01. априла 2010. 
године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревац” .

У Пожаревцу, 23.04.2010.год Број: 01-06-30/2010-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.03.2010. године разматрало је 
захтев Градске управе за давање сагласности на 
пренамену буџетских средства у Финансијском 
плану директног корисника Градска управа за 2010. 
годину, са Изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

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

I
Одлаже се разматрање захтева Градске 

управе на пренамену буџетских средства у 
Финансијском плану директног корисника Градска 
управа за 2010. годину, са Изјашњењем одељења за 
привреду и финансије.

II
Из средства планираних Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1:-„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Екоиомска класификација 499-„Теку1\а буџетска 
резерва”, одобрава се привремена употреба 
срсдства у износу од 1.312.961,00 динара, до 
доношења Програма коришћења средстава 
Буџстског фонда за заштиту животне средине 
за 2010. годину, а према захтеву ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца” број: 01-40-186 
од 24.02.2010. године за одобрење додатних 
средства на име плаћања VI привремене ситуације 
предузећу „EHTING” за набављену опрему за 
градски водовод.

III
Средства из тачке 2. овог Решења књижити 

у корист Раздела 3 „Градска управа”, Глава 3.8. 
„ЈП”Дирекција за изградњу града Пожаревца””, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 205/1, 

Економска класификација 511 —Машина и опрема 
(у Финансијском плану ЈП”Дирекција за изградњу 
града Пожаревца”” за 2010. годину на економску 
класификацију 512932-опрема за градски водовод).

IV
Средства из тачке 2. овог Решења 

исплатити са Раздела 3 „Градска управа”, Глава 3.8. 
„ЈП”Дирекција за изградњу града Пожаревца””, 
Функција 620 „Развој заједнице”, Позиција 205/1, 
Економска класификација 511 -Машина и опрема 
(у Финансијском плану ЈП”Дирекција за изградњу 
града Пожаревца”” за 2010. годину са економске 
класификације 512932-опрема за градски водовод), 
на рачун ЈП”Дирекција за изградњу града 
Пожаревца”, а уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор.

V
ЗАДУЖУЈУ СЕ директи корисник 

Градска управа града Пожаревца и ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца”, да сходно овом 
решењу изврше промене у свом Финансијском 
плану за 2010. годину.

VI
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду 

и финансије и ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца” за реализацију овог Решења.

VII
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 04.03.2010. год Број: 01-06-15/2010-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Начелнику Одељења за привреду и 

финансије
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Службе за трезор
- Шефу Службе за послове финансијске 

оперативе
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Директору ЈП „Дирекција за изградњу 

града Пожаревца”

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.03.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријаЈтне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и Миљковић Драгице ул. Охридска бр. 6 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), у 
оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни послови” 
Позиција: 15, Економска класификација: 499-
„Стална буџетска резерва”, одобравају се средства 
у укупном износу од 40.000,00 динара, по основу 
закљученог Вансудског поравнања број: 02-
355-1250/09 од 26.02.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Миљковић Драгице из Пожаревца ул. Охридска бр. 
6, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Миљковић Драгици из Пожаревца ул. 
Охридска бр. 6.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Бр:01-06-15/2010-34а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за 

инспекцијске послове
- Миљковић Драгице из Пожаревца ул. 

Охридска бр. 6
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.03.2010. године разматрало је 
захтев Спортског центра „Пожаревац” за одобрење 
додатних средстава на име плаћања услуга 
Геодетске радње „Гео Стиг”, а ради легализације 
објекта Спортског центра, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског центра 

„Пожаревац” за одобрење додатних средстава на 
име плаћања услуга Геодетске радње „Гео Стиг”, 
а ради легализације објекта Спортског центра и 
одобравају средства у укупном износу од 55.548,50 
динара, (сходно рачуну Геодетске радње „Гео 
Стиг”, број: 6/2010 од 25.01.2010. године).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.6. „Физичка 
култура”, Функција 810 „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција: 165, Економску класификација: 
424 - „Специјализоване услуге (424630 - Геодетске 
услуге).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.6. „Физичка 
култура”, Функција 810 „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција: 165, Економску класификација: 
424 - „Специјализоване услуге (424630 -Геодетске 
услуге), на рачун Спортског центра „Пожаревац” 
, а уз обавезу доставе правдајуће документације 
Одсеку за трезор, подобне за пренос средства.

IV
Задужује се: директни корисник Градска 

управа и Спортски центар „Пожаревац” да у 
складу са овим решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Спортски 
центар „Пожаревац”.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Број:01-06-15/2010-36

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Славици Вукашиновић, Шефу Одсека за 

трезор
- Сањи Марјановић, Одељење за привреду и 

финансије
- Директору Спортског центра 

„Пожаревац”
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.03.2010. године разматрало је 
захтев ОШ „Божидар Димитријевић-Козица” из 
Брадарца, за одобрење додатних средстава ради 
извођења радова на реконструкцији напајања и 
шахте у дворишту школе, са Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Божидар 

Димитријевић-Козица” из Брадарца, за одобрење 
додатних средстава ради извођења радова на 
реконструкцији напајања и шахте у дворишту 
школе, у подручном Одељењу у Барама и одобравају 
средства у укупном износу од 70.000,00 динара 
(сходно предрачуну СЗГТУР „S&G Engineering” 
Смедерево од 09.02.2010. године)

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
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града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.9. „Основно образовање”, 
Функција 912 „Основно образовање”, Позиција: 
208, 4632- „Капиталне донације”- економска 
класификација 511-зграде и грађевински материјал, 
(у оквиру Финансијског плана ОШ „Божидар 
Димитријевић-Козица” Брадарац на Економску 
класификацију 511341-Капитално одржавање 
водовода).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.9. „Основно 
образовање”, Функција 912 „Основно образовање”, 
Позиција: 208, 4632- „Капиталне донације”, 
економска класификација 511-зграде и грађевински 
материјал, (у Финансијском плану ОШ „Божидар 
Димитријевић-Козица” Брадарац, са Економске 
класификације 511341-Капитално одржавање 
водовода), на рачун ОШ „Божидар Димитријевић-
Козица” Брадарац, а уз обавезу доставе правдајуће 
документације Одсеку за трезор, подобне за пренос 
средства.

IV
Задужује се: директни корисник Градска 

управа и ОШ „Божидар Димитријевић-Козица” 
Брадарац да у складу са овим решењем изврше 
измене својих Финансијских планова за 2010. 
годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и ОШ „Божидар 
Димитријевић-Козица” Брадарац.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Број:01-06-15/2010-22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Шефу Одсека за 

трезор
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Директору ОШ „Божидар Димитријевић-

Козица” Брадарац „
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.03.2010. године разматрало је 
молбу МЗ „Острово” и директора Дома здравља 
Костолац за помоћ у набавци Т.А. пећи за потребе 
сеоске амбуланте, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ молба МЗ „Острово” и 

директора Дома здравља Костолац за помоћ у 
набавци Т.А. пећи за потребе сеоске амбуланте и 
одобравају додатна средства у укупном износу од 
50.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, 
Позиција 16, Економска класификација 499 - 
„Текућа буџетска резерва”, и иста распоредити 
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у оквиру Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.2. 
„Месне заједнице”, Функција 160, Позиција: 107, 
Економска класификација 512 - Машине и опрема 
( у Финансијском плану МЗ „Острово”, економска 
класификација: 5122-Административна опрема).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средства утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009 и 
1/2010), са Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.2. 
„Месне заједнице”, Функција 160, Позиција: 107, 
Економска класификација 512 - Машине и опрема 
(5122-Административна опрема), на рачун МЗ 
„Острово”, а уз обавезу месне заједнице да Одсеку 
за трезор, достави правдајуће документације 
подобну за пренос средства.

IV
Задужује се: директни корисник Градска 

управа и МЗ „Острово” да у складу са овим 
решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог решења задужује 

се Одељење за привреду и финансије и МЗ 
„Острово”.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Број:01-06-15/2010-29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Славици Вукашиновић, Шефу Одсека за 

трезор
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Председнику Савета МЗ Острово
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 04.03.2010. године разматрало је 

захтев Тениског клуба „Пожаревац” за одобрење 
новчаних средстава, као помоћ Клубу за рад у 
зимским месецима, до почетка сезоне тренинга, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
мишљењем Комисије за спорт, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуђе буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Тениског клуба 

„Пожаревац” за одобрење новчаних средстава, 
као помоћ Клубу за рад у зимским месецима, до 
почетка сезоне тренинга и одобравају средства у 
укупном износу од 100.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1 /2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1:- 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 45, Економску 
класификација: 481 - „Дотације спортским 
омладинским организацијама”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средства утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810 „Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција: 45, Економску 
класификација: 481 - „Дотације спортским 
омладинским организацијама”, а на рачун Тениског 
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клуба „Пожаревац” број: 125-720-73, уз обавезу 
доставе правдајуће документације Одсеку за 
трезор, подобне за пренос средства.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Број:01-06-15/2010-23

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Шефу Одсека за 

трезор
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Председнику УО Тениског клуба 

„Пожаревац”, ул. Поречка бб
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 04.03.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и Миљковић Драгице ул. Охридска бр. 6 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), у 
оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни послови” 
Позиција: 15, Економска класификација: 499-
„Стална буџетска резерва”, одобравају се средства 
у укупном износу од 40.000,00 динара, по основу 
закљученог Вансудског поравнања број: 02-
355-1250/09 од 26.02.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Миљковић Драгице из Пожаревца ул. Охридска бр. 
6, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Миљковић Драгици из Пожаревца ул. 
Охридска бр. 6.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 04.03.2010.год Бр:01-06-15/2010-34а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
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- Руководиоцу Групе за послове финансијске 
оперативе

- Слађани Петрушић, Одељење за 
инспекцијске послове

- Миљковић Драгице из Пожаревца ул. 
Охридска бр. 6

- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало 
је захтев Техничке школе „Никола Тесла” из 
Костолца, за одобрење додатних новчаних 
средстава, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Прихватају се захтеви Техничке школе 

„Никола Тесла” из Костолца, број: 01-40-106/10 
од 02.02.2010. године и број: 01-06-15/2010 од 
15.03.2010. године, за одобрење додатних новчаних 
средстава, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у износу од 
187.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 „ 
Градска управа”, Глава 3.10 „Средње образовање”, 
Функција 920-Средње образовање, Позиција 109, 

економска класификација 4631- Текуће донације 
( у оквиру Финансијског плана Техничке школе 
„Никола Тесла” из Костолца, на економску 
класификацију 426410-Издаци за гориво).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 3 „ Градска управа”, Глава 3.10 „Средње 
образовање”, Функција 920-Средње образовање, 
Позиција 109, економска класификација 4631- 
Текуће донације ( у оквиру Финансијског плана 
Техничке школе „Никола Тесла” из Костолца, 
са економске класификације 426410-Издаци за 
гориво). , на рачун Никола Тесла” из Костолца 
уз обавезу доставе Служби за трезор правдајуће 
документације подобне за пренос средства.

IV
Задужује се директни корисник Градска 

управа и Техничка школа „Никола Тесла” из 
Костолца да у складу са овим решењем изврше 
измене свог Финансијског плана за 2010. годину.

V
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и Техничка 
школа „Никола Тесла” из Костолца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-37

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Директору Техничке школе „Никола 

Тесла” из Костолца
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало је 
захтев ОШ „Вук Карацић” Пожаревац за одобрење 
додатних средстава ради куповине котла за 
Одељење у Драговцу, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић” 
Пожаревац за одобрење додатних средстава 
ради куповине котла за Одељење у Драговцу, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
одобравају средства у износу од 99.999,54 динара 
(сходно рн бр. 4-2010 од 05-.03.2010. године издатом 
од стране СЗР “Мегахерц” Пожаревац)

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.9 „Основно образовање”, 
Функција 208, 4632-Капиталне донације, економска 
класификација 5129-Опрема за производњу, 
моторна, непокретна и немоторна опрема.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 

Раздела: 3 „ Градска управа”, Глава 3.9 „Основно 
образовање”, Функција 208, 4632-Капиталне 
донације, економска класификација 5129-Опрема 
за производњу, моторна, непокретна и немоторна 
опрема, на рачун ОШ”Вук Караџић” Пожаревац, 
уз обавезу доставе Служби за трезор правдајуће 
документације подобне за пренос средства.

IV
Задужује се директни корисник Градска 

управа и ОШ „Вук Караџић” Пожаревац да у складу 
са овим решењем изврше измене свог Финансијског 
плана за 2010. годину.

V
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и ОШ „Вук 
Караџић” Пожаревац

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 18.03.2010.год. Бр:01-06-18/2010-36

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Директору ОШ „Вук Караџић” Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало 
је захтев Коњичког друштва „Кнез Михаио” 
Пожаревац за признавање трошкова организације 
46. ЉКИ, са закључком Организационог одбора 
47. ЉКИ и изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије, те је на основу члана 86. Статута града 



23.04.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 88 - Број 4

Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ прихвата захтев 

Коњичког друштва „Кнез Михаио” Пожаревац 
за признавање трошкова организације 46. ЉКИ, 
са закључком Организационог одбора 47. ЈБКИ и 
изјашњењем Одељења за привреду и финансије и 
одобравају средства у укупном износу од 149.157.41 
динара ( по достављеним рачунима : рн. бр: 
04210931,(број уговора 1.10596039) издат од стране 
Теленор доо -Београд , на износ од 7.037,80 дин.; 
рн. бр. 3290, издат од стране Телеком Србије АД-
Београд, на износ од 4.814,81 дин.; рн. бр. 1329/09, 
издат од стране „Препород”КП Забела-Пожаревац, 
на износ од 137.304,80 дин.)

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама, Функција 820: 
Позиција 71: Организациони одбор ЉКИ, економска 
класификација 451191-Текуће субвенцијејавним 
нефинансијским организацијама.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама, Функција 820: 

Позиција 71: Организациони одбор ЈБКИ, 
економска класификација 451191-Текуће субвенције 
јавним нефинансијским организацијама, на рачун 
КД”Кнез Михаило”, уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средства Служби 
за трезор.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и КД „Кнез 
Михаило”

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет 
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе 
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор 
- Радиши Јотићу, КД “Кнез Михаило” 
- Председнику ОО ЉКИ 
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало је 
захтев Културно просвете заједнице Пожаревац 
за одобрење новчаних средства, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
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о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
 ДЕЛИМИЧНО СЕ усваја захтев Културно 
просвете заједнице Пожаревац за одобрење 
новчаних средства ради организовања такмичења 
рецитатора, те се обзиром на ограничене могућности 
буцета, смањен и отежан прилив прихода и мере 
рационализације у текућој буцетској години, 
одобравају средства у износу од 25.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће “, Глава 
1.2. „ Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, Позиција 38, Економска класификација 481 
- Учешће града у програмима НВО и удружења.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће “, 
Глава 1.2. „ Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160. Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 38, економска класификација 481- 
Учешће града у програмима НВО и удружења, на 
рачун Културно просветне заједнице, број:160-17535-
45 , уз обавезу доставе правдајуће документације 
подобне за пренос средстава Служби за трезор.

IV
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и Културно 
просветна заједница Пожаревац.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010. год Бр:01-06-18/2010-27

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Павлу Миладиновићу, председнику 

Културно-просветне заједнице
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало је 
захтев МЗ „Бурјан” за одобрење средстава на 
име обезбеђења документације за легализацију 
објеката, са изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев МЗ „Бурјан” за одобрење 

средстава на име обезбеђења документације за 
легализацију објеката, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије и одобравају средства у 
износу од 49.250,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
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града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа “, Глава 3.2. „ Месне заједнице”, 
Функција 160: „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција 103, 
Економска класификација 424 Специјализоване 
услуге (у оквиру Финансијског плана МЗ „Бурјан” 
за2010. годину, на економску класификацију 
4246’Теодетске услуге”).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 3 „Градска управа “, Глава 3.2. „ Месне 
заједнице”, Функција 160: „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
103, Економска класификација 424 Специјализоване 
услуге (у оквиру Финансијског плана МЗ „Бурјан” 
за 2010. годину, са економске класификације 
4246’Теодетске услуге”), на рачун МЗ „Бурјан” уз 
обавезу доставе правдајуће документације подобне 
за пренос средстава Служби за трезор.

IV
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и МЗ „Бурјан”.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-24

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Оливери Ероздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Председнику Савета МЗ „Бурјан”
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало 
је захтев Организационог одбора поводом 
обележавања 50. година постојања и рада Покрета 
горана Србије за одобрење финансијске помоћи 
ради покривања трошкова обележавања јубилеја, 
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Организационог 

одбора поводом обележавања 50. година постојања 
и рада Покрета горана Србије за одобрење 
финансијске помоћи ради покривања трошкова 
обележавања јубилеја и одобравају средства у 
укупном износу од 197.000,00 динара,

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1 „Скупштина града Пожаревца”, Функција 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, позиција 56, 
а на следеће економске класификације:
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- на економску класификација 423411-Услуге 
штампања билтена, средства у износ од 
38.055,00 динара ;

- на економску класификацију 423712-
Поклони, средства у износу од 47.967,00 
динара;

- на економску класификацију 423711-
Репрезентација, средства у износу од 
45.005, 20 динара ;

- на економску класификацију 423911-
Остале опште услуге, средства у износу од 
65.972,80 динара.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.1 „Скупштина града Пожаревца”, Функција 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, позиција 56, 
и то:

- са економске класификације 423411-Услуге 
штампања билтена, средства у износ 
од 38.055,00 динара (рн. број: 183/2010, 
издат од стране „Компромис дизајн” -
Пожаревац);

- са економске класификације 423712-
Поклони, средства у износу од 47.967,00 
динара (рн бр. 21/2010, издат од стране 
„Маркет ММ” Београд),;

- са економске класификације 423711-
Репрезентација, средства у износу од 
45.005,20 динара ( рн бр. 48, издат од 
стране Црвеног крста Србије-Црвени крст 
Пожаревац).

- са економске класификације 423911-
Остале опште услуге, средства у износу 
од 65.972,80 динара (по рачунима који 
ће накнадно бити достављени Служби за 
послове трезора-Одељења за привреду и 
финансије).

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-38

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Шефу Службе за 

послове трезора
- Ивани Шајатовић, Шефу Одсека за 

финансирање друштвених делатности
- Миомиру Илићу, председнику Скупштине 

града, Председнику Организационог 
одбора

- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало је 
захтев КУД-а „Кленовник” за одобрење новчаних 
средства ради набавке ношње и покрића трошкова 
превоза, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Усваја се захтев КУД-а „Кленовник” за 

одобрење додатних новчаних средства за покрића 
дела трошкова превоза и одобравају средства у 
износу од 20.000,00 динара.

II
Градско веће града Пожаревца констатују 

да су Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009 и 1/2010), на име програма културе, а у 
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оквиру Финансијског плана Центра за културу 
Пожаревац за 2010. годину, на економској 
класификацији 5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт, за КУД “Кленовник” планирана 
средства у износу од 100.000,00 динара за набавку 
ношње, те се препоручује КУД-у да Центру за 
културу Пожаревац упути одговарајући захтев, са 
пратећом документацијом, у циљу предузимања 
радњи за пренос планираних средства за ову 
намену.

III
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: -
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа “, Глава 3.5 „Култура”, Функција 
820 „Услуге културе”, Позиција 144, Економска 
класификација 422 - Трошкови путовања, ( у оквиру 
Финансијског плана Центра за културу за 2010. 
годину, економска класификацију 4221-трошкови 
службених путовања у земљи ).

IV
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 3 „Градска управа “, Глава 3.5 „Култура”, 
Функција 820 „Услуге културе”, Позиција 144, 
Економска класификација 422 -Трошкови путовања, 
( у оквиру Финансијског плана Центра за културу 
за 2010. годину, са економске класификације 4221-
трошкови службених путовања у земљи ), уз 
обавезу доставе правдајуће документације подобне 
за пренос средства Служби за трезор.

V
Задужује се директни корисник Градска 

управа и Центар за културу Пожаревац да у складу 
са овим решењем изврше измене свог Финансијског 
плана за 2010. годину.

VI
За реализацију овог решења задужују 

се Одељење за привреду и финансије, Центар за 
културу Пожаревац и КУД “Кленовник” .

VII
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет 
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе 
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор 
- Директору Центра за културу Пожаревац 
- Лазић Цветку, КУД „Кленовиник”
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало је 
захтев Завода за јавно здравље Пожаревац за 
одобрење финансијске помоћи ради спровођења 
редовне „Акције за здравље”, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ усваја захтев Завода за 

јавно здравље Пожаревац за одобрење финансијске 
помоћи ради спровођења редовне „Акције за 
здравље”, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те се обзиром на ограничене могућности 
буџета, смањен и отежан прилив прихода и мере 
рационализације у текућој буџетској години, 
одобравају средства у износу од 40.000,00 динара.
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Препоручује се Заводу за јавно здравље Пожаревац 
да Управном одбору Здравствене установе „Апотека 
Пожаревац “ упути захтев за одобрење финансије 
помоћи ради спровођења редовне „Акције за 
здравље” (набавке дијагностичких средстава за 
прегледе).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће “, Глава 
1.2. „ Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, Позиција 38, Економска класификација 481- 
Учешће града у програмима НВО и удружења.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буцету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће “, 
Глава 1.2. „ Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160. Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 38, економска класификација 481- 
Учешће града у програмима НВО и удружења, на 
рачун Завода за јавно здравље Пожаревац, број: 
840-53661-68, који се води код Управе за трезор.

IV
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број:01-06-18/2010-23

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет

- Шефу службе за послове финансијске 
оперативе

- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Директору Завода за јавно здравље 

Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 14, 
12000 Пожаревац

- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18.03.2010. године разматрало 
је информацију Војислава Стојићевића, члана 
Градског већа о предузетим мерама на отклањању 
хаваријског квара на електромрежи, са предлогом 
за формирање Тима за трајно решавање проблема 
избеглих лица која живе у баракама код Фабрике 
шећера Пожаревац, те је на основу члана 86. 
Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009 и 1/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

I
 Усваја се информација Војислава 
Стојићевића, члана Градског већа о предузетим 
мерама на отклањању хаваријског квара на 
електромрежи, са предлогом за формирање Тима 
за трајно решавање проблема избеглих лица која 
живе у баракама код Фабрике шећера Пожаревац.

II
Град Пожаревац прихвата обавезу да ради 

заштите и безбедности грађана који живе у баракама 
код Фабрике шећера „Пожаревац”, сноси трошкове 
отклањања хаваријског квара на каблу 6 kV, између 
ТС 35/6 kV “Шећерана” и ТС 6/0,4 kV „Број 5”, у 
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износу од 61.716,36 динара (сходно предмеру и 
предрачуну материјала и радова достављеном од 
стране ЕД “Електроморава” Пожаревац”).

III
Средства из тачке 2. овог решења обезбедити 

из средства утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009и 1/2010), са Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 13, 
Економска класификација: 484-„Накнада штете за 
повреде или штету настале услед елементарних 
непогода”.

IV
Средства из тачке 2. овог Решења , исплатити 

са Раздела: 1 „Ерадоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 13, 
Економска класификација: 484-„Накнада штете за 
повреде или штету настале услед елементарних 
непогода”, на текући рачун ЕД”Електроморава” 
Пожаревац”, а по рачуни који ће накнадно бити 
достављен Служби за после трезора Одељења 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца.

V
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.03.2010.год Број: 01-06-18/2010-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет

- Шефу службе за послове финансијске 
оперативе

- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Војиславу Стојићевићу , члану Градског 

већа
- Др Гвоздену Илићу, директору ЕД 

“Електроморава” Пожаревац”.
- Стечајном управнику Фабрике шећера 

Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 01.04.2010. године разматрало је 
захтев ЈП „Љубичево” Пожаревац за одобрење 
додатних средства на име послова идентификације 
парцела, са изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Љубичево” 

Пожаревац за одобрење додатних средства на име 
послова идентификације парцела, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у износу од 200.000,00 динара (сходно 
Уговору број: 104 од 12.02.2010. године, закљученом 
између ЈП „Љубичево” и ГР “ГЕО-СТИГ” 
Пожаревац).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
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1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама, Функција 470-Остале 
делатности- Ш „Љубичево”, Позиција 65, економска 
класификација 4511-„Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 2 „ Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама, Функција 470-
Остале делатности- ЈП „Љубичево”, Позиција 65, 
економска класификација 4511-„Текуће субвенције 
јавним нефинансијским предузећима”, на рачун 
Удружења за коњарство и коњички спорт “Књегиња 
Љубица”, а уз обавезу ЈП „Љубичево” да Служби за 
трезор достави правдајућу документацију подобну 
за пренос средства.

IV
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије да сходно овом решењу сачини Анекс 
уговора о субвенцији, за корисника субвенције ЈП 
„Љубичево”.

V
За реализацију овог решења задужују 

се Одељење за привреду и финансије и ЈП 
„Љубичево”.

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

У Пожаревцу, 01.04.2010.год Број: 01-06-21/2010-23

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор

- Директору ЈП „Љубичево”
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 01.04.2010. године разматрало је 
захтев Центра за културу Пожаревац за одобрење 
додатних средстава ради исплате отпремнине за два 
запослена, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца” бр 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 10/2009 и 1/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу 

Пожаревац број: 01-40-281/2010 од 09.03.2010. 
године, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају додатна средства у 
укупном износу од 1.179.002,90 динара, на име 
исплате отпремнине за двоје запослених који су 
проглашени технолошким вишком и то:

- Јовић Драгослав- виша стручна спрема, 
радно место-Уредник професионалног 
програма (отпремнина у случају отпуштања 
са посла 795.264,75 динара)

- Михајловић Милена -средња стручна 
спрема, радно место- Кинооператер 
(отпремнина у случају отпуштања са посла 
383.738,15 динара)

II
Обавезује се Центар за културу Пожаревац 

да нараднаместа наведена у члану 1. овог решења, 
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не врши примање нових запослених у радни 
однос.

III
Задужује се Центар за културу Пожаревац 

да сачини Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова (без радних места: уредник професионалног 
програма и конооператер) и исти достави оснивачу 
на давање сагласности.

IV
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: -
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буцетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.5 „Култура”, Функција 
820- Услуге културе, Позиција 140, Економска 
класификација 414-Социјална давања запосленима, 
(у Финансијском плану Центра за културу 
Пожаревац, на Економску класификацију 414312 -
Отпремнина у случају отпуштања са посла).

V
Средства из тачке 1. овог решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 3 
„Градска управа”, Глава 3.5 „Култура”, Функција 
820-Услуге културе, Позиција 140, Економска 
класификација 414-Социјална давања запосленима, 
(у Финансијском плану Центра за културу 
Пожаревац, са Економске класификације 414312 
-Отпремнина у случају отпуштања са посла), на 
рачун Центра
за културу Пожаревац, уз обавезу доставе Служби 
за трезор Одељења за привреду и финансије, 
документације подобне за пренос средства.

VI
Задужују се директни корисник Градска 

управа и Центар за културу Пожаревац да у 
складу са овим решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за 2010. годину.

VII
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије и Центар за 
културу Пожаревац.

VIII
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 01.04.2010.год Број: 01-06-21/2010-22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Начелнику Одељења за друштвене 

делатности
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Шефу Службе финансијске оперативе
- Директору Центра за културу Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

80

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 01.04..2010. године разматрало 
је давање сагласности на закључење Уговора о 
регулисању међусобних однос&,између Града 
Пожаревца и Агенције „ГАТОС” из Београда, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности,, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010) донело

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

I
 На име обавезе Града Пожаревца да сноси 
трошкове организовања изложбе фотографија 
аутора Властимира Нешића-Шонета под називом 
„ЛЕПА РУСИЈА” у Пожаревцу, а сходно Уговору 
који се има закључити између Града Пожаревца 
и Агенције „ГАТОС” из Београда, одобравају се 
додатна средства у износу од 95.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „ Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1 „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110: 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
10, Економска класификација 423- “ Услуге по 
уговору”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средства утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009 и 1/2010), са 
Раздела: 1 „ Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1 „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110: 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
10, Економска класификација 423- “ Услуге по 
уговору”, на рачун Агенције „ГАТОС” из Београда, 
број: 265106031000014896 .

IV
За реализацију овогрешењазадужује се 

Одељење за привреду и финансије.

V 
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 1.4.2010.год Бр:01-06-21/2010-16- а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет
- Шефу службе за послове финансијске 

оперативе
- Славици Вукашиновић, Служба за трезор
- Директору Агенције „ГАТОС” из 

Београда
- Весни Стевић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. ецц, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

81

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

РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог 
Одлуке о месним заједницама на територији 

Градске општине Костолац

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

II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.02.2010. године Број: 01-06-9/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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