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На основу члана 19. и 20. Закона о 
територијалној организацији Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 11, 25. 
и 32. става 1. тачке 1. и члана 66. става 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
120/07), 

Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 18.9.2009. године, донела је 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Члан 1.
 У Статуту града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца, бр. 2/2008), после члана 
1. додаје се члан 1а. који гласи:
 „Територију града, утврђену законом, чине 
насељена места, односно подручја катастарских 
општина које улазе у састав града и то: 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLI Број 6 ПОЖАРЕВАЦ 18.09.2009.

Насељено место Катастарска општина
Баре Баре

Батовац Батовац 
Берање Берање

Брадарац Брадарац
Братинац Братинац 
Брежане Брежане 

Бубушинац Бубушинац 
Драговац Драговац 

Дрмно Дрмно 
Дубравица Дубравица 

Живица Живица 
Касидол Касидол

Кленовник Кленовник
Кличевац Кличевац 
Костолац Костолац 

Лучица Лучица
Поповац

Маљуревац Маљуревац
Набрђе Набрђе

Острово Острово
Петка Петка 

Пожаревац Пожаревац 
Пољана Пољана

Пругово Пругово I
Пругово II

Речица Речица 
Село Костолац Село Костолац 

Трњане Трњане 
Ћириковац Ћириковац 
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 У оквиру законом утврђене територије 
града могу се образовати градске општине. 
 Подручје градске општине чине насељена 
места, односно подручја катастарске општине која 
улазе у њен састав.“

Члан 2.
 Члан 2. мења се и гласи: 
„Градске општине у граду су: Градска општина 
Пожаревац и Градска општина Костолац.

Подручје градске општине чине:

Градска општина Насељено место Катастарска општина 

ПОЖАРЕВАЦ Баре Баре 

Батовац Батовац 

Берање Берање 

Брадарац Брадарац 

Братинац Братинац 

Брежане Брежане 

Бубушинац Бубушинац 

Драговац Драговац 

Дрмно Дрмно

Дубравица Дубравица 

Живица Живица 

Касидол Касидол 

Кличевац Кличевац 
Лучица Лучица

Поповац 
Маљуревац Маљуревац 

Набрђе Набрђе 

Пожаревац Пожаревац 

Пољана Пољана 

Пругово Пругово I
Пругово II

Речица Речица 

Трњане Трњане 

Ћириковац Ћириковац 

КОСТОЛАЦ Кленовник Кленовник 

Костолац Костолац 

Острово Острово 

Петка Петка 

Село Костолац Село Костолац 
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 Седиште градске општине утврђује се 
статутом градске општине.“ 

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град може променити подручје постојеће 

градске општине, образовати нову или укинути 
постојећу градску општину.“
 

Члан 4.
 После члана 3. додаје се члан 3а који гласи: 

„Промена подручја постојеће градске 
општине врши се издвајањем насељеног места, 
односно подручја катастарске општине из састава 
једне градске општине и његовим припајањем 
другој постојећој градској општини.“ 

Члан 5.
 У члану 5. став 3. речи: „Скупштина града 
Пожаревца“ замењују се речима: „Град Пожаревац-
Скупштина града“.

Члан 6.
 У члану 6. став 3. речи: „Градоначелник 
града Пожаревца“ замењују се речима: „Град 
Пожаревац-Градоначелник“.

Члан 7.
 У члану 7. став 3. речи: „Градско веће града 
Пожаревца“ замењују се речима: „Град Пожаревац-
Градско веће“.

Члан 8.
 У члану 8. став 3. речи: „Градска управа 
града Пожаревца“ замењују се речима: „Град 
Пожаревац-Градска управа“.

Члан 9.
 После члана 11. додаје се члан 11а који 
гласи:

„Град може имати свечану песму.
Назив и употреба свечане песме уређује се 

одлуком Скупштине града.“ 
 

Члан 10.
 После члана 14. назив главе који гласи: 
„Средства за извршавање послова града“, замењује 
се новим називом, који гласи: „Финансирање 
послова града и градских општина“, а члан 15. 
мења се и гласи:

„За обављање послова из надлежности 
града утврђених Уставом и законом, као и за 
обављање законом поверених послова из оквира 

права и дужности Републике, граду припадају 
приходи и примања утврђени законом.

Средства из става 1. овог члана распоређују 
се граду и градским општинама сразмерно врсти и 
обиму послова које обављају, одлуком Скупштине 
града, која се доноси за календарску годину.
 Одлуком из става 2. овог члана може се 
предвидети да градска општина има изворне 
приходе.
 У случају да Скупштина градске општине 
не донесе буџет у року утврђеном законом, као 
и све до доношења буџета, врши се привремено 
финансирање у времену од најдуже прва три месеца 
фискалне године. 
 Привремено финансирање, у смислу става 
4. овог члана, врши се сразмерно средствима 
коришћеним у истом периоду у буџету претходне 
године, а највише до једне четвртине износа 
укупних прихода распоређених у буџету претходне 
фискалне године. 
 Веће градске општине доноси одлуку о 
привременом финансирању.“ 

Члан 11.
 Члан 16. мења се и гласи:

„Послови града финансирају се из изворних 
и уступљених прихода, трансфера, примања по 
основу задуживања и других прихода и примања 
утврђених законом.

Приходи из става 1. овог члана су општи 
приход буџета града и буџета градских општина, 
осим оних чији је наменски карактер утврђен 
законом.

Средства буџета града, односно градске 
општине, користе се у складу са законом и одлуком 
о буџету града, односно градске општине.

Одлука о буџету градске општине доноси 
се сходном применом закона којим се уређује 
доношење буџета јединица локалне самоуправе.“ 

Члан 12.
 После члана 16. додаје се члан 16а, који 
гласи: 

„Члан 16a.
 Приходи буџета градске општине чија 
је намена утврђена законом (у даљем тексту: 
наменски приходи буџета), користе се према 
програму који доноси надлежни орган градске 
општине за календарску годину (у даљем тексту: 
годишњи програм). 
 Годишњи програм мора бити усклађен са 
програмом развоја града, односно одговарајуће 
делатности и динамиком финансирања утврђеном 
тим актима града. 
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 Председник градске општине је дужан да 
Градоначелнику, преко организационе јединице 
Градске управе надлежне за финансије, доставља 
тромесечни извештај о извршењу наменских 
прихода буџета. 
 Када Градоначелник, на основу извештаја 
председника градске општине и мишљења 
организационе јединице Градске управе из става 3. 
овог члана, оцени да се наменски приходи буџета 
троше супротно одлуци о буџету градске општине, 
односно годишњем програму, наложиће надлежној 
служби да изврши контролу наменског трошења 
тих прихода. 
 Када Градоначелник, на основу извештаја 
Председника градске општине и мишљења 
организационе јединице Градске управе из става 3. 
овог члана, оцени да се наменски приходи буџета 
не троше ефикасно или ефективно, упозориће на то 
Председника градске општине и истовремено му 
одредити рок у коме је дужан да обезбеди ефикасно 
и ефективно трошење наменских прихода буџета. 
 У случају да Председник градске општине 
и после упозорења не обезбеди ефикасно и 
ефективно трошење наменских прихода буџета, 
Градоначелник може привремено обуставити 
прилив наменских прихода буџета градској 
општини, о чему обавештава скупштину градске 
општине ради предузимања одговарајућих мера. 
О привременој обустави прилива наменских 
средстава буџета градској општини, Градоначелник 
обавештава Скупштину града на првој наредној 
седници.“ 

Члан 13.
 У члану 17. став 1. тачка на крају брише се 
и додаје се запета и речи: „у складу са Одлуком о 
буџету града“.
 Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2.
 У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. 
тачка на крају брише се и додају се запета и речи: 
„у складу са законом“.
 После досадашњег става 3. који је постао 
став 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 „Градска општина се може задуживати и 
закључити уговор о кредиту, у складу са законом, 
по претходно прибављеној сагласности Градског 
већа“.

Члан 14.
 У члану 18. став 3. речи: „саставља се 
завршни рачун о извршењу буџета града“, замењују 

се речима: „Скупштина града доноси завршни 
рачун буџета града, у складу са законом.“

Члан 15.
 После члана 18. додаје се члан 18а који 
гласи:

„Члан 18а.
 За извршење буџета града Градоначелник 
одговара Скупштини града. 
 Градска управа обавезна је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње 
обавештава Градоначелника.“ 

Члан 16.
У члану 19. став 2. тачка на крају брише се 

и додаје се реч: „града“.

Члан 17.
 У члану 20. тачка на крају замењује се 
запетом и додају се речи: „у складу са законом“.

Члан 18.
 У члану 21. после става 6. додају се нови 
ставови 7. и 8. који гласе:
 „Уз иницијативу се подноси и програм којим 
се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за реализацију 
пројекта који је предмет одлуке. 

Новчана средства која се прикупљају на 
основу одлуке о самодоприносу приход су буџета 
и строго су наменског карактера.“

Члан 19.
 У члану 22. став 1. после речи „Одлука о“ 
додаје се реч: „увођењу“, а реч „самодоприносу“ 
замењује се речју: „самодоприноса“.
 У ставу 2. после речи: „Одлука“, додају 
се речи: „из става 1. овог члана“, а после речи: 
„грађана“, речи: „на које се самодопринос односи“ 
замењују се речима: „који су у обавези да плаћају 
самодопринос“. 

Члан 20.
 У члану 27. тачка 7) мења се и гласи:

„7) одлучује о расписивању референдума за 
територију града, за територију градске општине 
и за територију месне заједнице и изјашњава 
се о предлозима садржаним у грађанској 
иницијативи;“

Тачка 17) мења се и гласи: 
„17) утврђује предлог одлуке о увођењу 

самодоприноса за територију града, градску 
општину или месну заједницу;“.
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Члан 21.
 У члану 35. став 3. реч: „рада“, замењује се 
речју: „реда“.

Члан 22.
 У члану 84. после тачке 7) додају се тачке 8) 
и 9) које гласе:
 „8) оснива локалну службу за инспекцију 
коришћења буџетских средстава;
  9) закључује уговор о донацији од физичког 
или правног лица“.
 Досадашња тачка 8. постаје тачка 10. 

Члан 23.
 У члану 86. тачкa 1) после речи: „и друге 
одлуке“ додаје се запета, брише слово „и“ и 
додају речи: „решења о именовању Градског 
јавног правобраниоца, директора градских јавних 
предузећа, установа, фондова и фондација као и 
друге“, а речи: „чланова управних и надзорних 
одбора“, замењују се речима: „чланова управног и 
надзорног одбора“.

После тачке 7) додају се нове тачке 8), 9) и 
10) које гласе: 
 „8) у име града закључује колективне 
уговоре за установе, предузећа и друге јавне 
службе чији је оснивач град;
 9) покреће поступак за оцену уставности 
или законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије којим се повређује право на 
локалну самоуправу;
 10) подноси жалбу Уставном суду 
Републике Србије ако се појединачним актом или 
радњом државног органа онемогућава вршење 
надлежности града;“
 Досадашња тачка 8) постаје тачка 11). 

У досадашњој тачки 8) која постаје тачка 11) 
тачка на крају брише се и додају се речи: „и на акт 
о унутрашњем уређењу и систематизацији управе 
градске општине.“

Члан 24.
У члану 102. став 1. реч: „општинских“ 

замењује се речју: „градских“.

Члан 25.
 После члана 106. додаје се Глава шеста 
а ГРАДСКА ОПШТИНА и Глава шеста б 
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНА ГРАДА И 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, наслови изнад чланова и 
чланови 106а до 106ш који гласе: 

„Глава шеста а
ГРАДСКА ОПШТИНА

Положај градске општине 
Члан 106а.

Градска општина, на свом подручју, врши 
послове из надлежности града одређене овим 
статутом. 

У вршењу послова из става 1. овог члана 
градска општина се стара о потребама и интересима 
грађана са свог подручја, истовремено уважавајући 
интерес грађана са подручја друге градске општине 
и града у целини. 

Градска општина има својство правног 
лица. 

Градска општина има статут као највиши 
правни акт градске општине. 

Статутом градске општине у складу са 
овим статутом, уређују се нарочито: права и 
дужности градске општине и начин, услови и 
облици њиховог остваривања, симболи и празник 
градске општине, број одборника Скупштине 
градске општине, организација и рад органа и 
служби, начин управљања грађана пословима из 
надлежности градске општине и друга питања од 
значаја за градску општину. 

Статут градске општине доноси Скупштина 
градске општине, већином гласова од укупног 
броја одборника. 

Статут градске општине мора бити у 
сагласности са овим статутом. 

Градска општина доноси прописе и друге 
опште акте у оквиру права и дужности градске 
општине утврђених овим статутом. 

Акта градске општине из става 8. овог члана 
морају бити у складу са овим статутом и другим 
општим актима града. 

Симболи и празник градске општине 
Члан 106б.

 Градска општина може имати своје симболе, 
празник и славу градске општине. 
 Симболи градске општине уређују се 
статутом градске општине, на начин и у поступку 
који је законом утврђен за јединице локалне 
самоуправе. 
 Симболи градских општина морају се 
међусобно разликовати. 
 Празник градске општине утврђује се 
посебном одлуком скупштине градске општине, уз 
претходну сагласност коју даје Скупштина града. 

Сарадња и удруживање градских општина
Члан 106в.

 Градске општине међусобно сарађују. 
 Градске општине могу остваривати 
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сарадњу у области од заједничког интереса и са 
градским општинама других градова и јединица 
локалне самоуправе у земљи и учлањивати се у 
асоцијације градских општина, односно јединица 
локалне самоуправе, у складу са законом. 
 Градска општина може остваривати сарадњу 
у области од заједничког интереса са одговарајућим 
територијалним заједницама и јединицама локалне 
самоуправе у другим државама, у оквиру спољне 
политике Републике Србије, под условима и на 
начин предвиђен законом за јединице локалне 
самоуправе. 
 Органи градске општине могу сарађивати 
са невладиним, хуманитарним и другим органи-
зацијама и удружењима грађана, када је то у 
интересу градске општине и становника са њеног 
подручја. 

Послови градске општине 
Члан 106г.

Градска општина, у складу са овим 
статутом, преко својих органа:

1) доноси статут, буџет и завршни рачун 
буџета градске општине;

2) доноси програме и спроводи пројекте 
развоја градске општине и стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у градској 
општини, у складу са актима града;

3) даје мишљење на урбанистичке планове 
који се доносе за њено подручје;

4) стара се о одржавању комуналног реда 
у градској општини и спроводи прописе којима се 
уређује комунални ред;

5) стара се о одржавању пословног простора 
који користи;

6) стара се о развоју и унапређењу 
пољопривреде на свом подручју;

7) стара се о изградњи, одржавању, 
управљању и коришћењу сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева; 

8) прати стање и предузима мере за 
заштиту и унапређење животне средине на свом 
подручју, доноси и спроводи акционе и санационе 
планове од значаја за заштиту животне средине на 
свом подручју, у складу са актима града и стара 
се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 
унапређење подручја са природним лековитим 
својствима; 

9) подстиче развој културно-уметничког 
стваралаштва и аматеризма на свом подручју 
и обезбеђује услове за одржавање културних 
манифестација од значаја за градску општину;

10) учествује у изградњи и одржавању 
спортских објеката установе чији је оснивач градска 

општина; прати потребе и стара се о задовољавању 
потреба грађана у области спорта на подручју 
градске општине; учествује у реализацији система 
школског спорта у градској општини и обезбеђује 
услове за организовање и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од значаја за градску 
општину; обезбеђује услове за реализацију 
програма установе и омладинских организација на 
свом подручју;

11) спроводи стратегију и акциони план 
политике за младе града и доноси акциони план за 
младе градске општине, у складу са стратегијом и 
акционим планом града;

12) стара се о развоју угоститељства, 
занатства, туризма и трговине на свом подручју; 

13) спроводи мере заштите, коришћења 
и уређења пољопривредног земљишта на свом 
подручју утврђене актима града; 

14) подстиче и помаже развој задругарства;
15) организује заштиту од елементарних 

и других већих непогода и заштиту од пожара 
и ствара услове за њихово отклањање, односно 
ублажавање њихових последица;

16) предлаже граду мере за уређење и 
одржавање спољњег изгледа пословних и стамбених 
зграда и води евиденцију о начину организовања 
послова одржавања стамбених зграда и предлаже 
мере за уређење зелених површина и дечијих 
игралишта и објеката јавне расвете и сл.;

17) управља имовином градске општине, 
користи средства у државној својини и стара се о 
њиховом очувању и увећању у складу са законом;

18) организује вршење послова правне 
заштите својих права и интереса;

19) образује органе, организације и службе 
за потребе градске општине и уређује њихову 
организацију и рад и оснива установу Центар за 
културу, у чијем саставу је и библиотечка делатност, 
музејска делатност, туризам и спорт;

20) одлучује о образовању, подручју за које 
се образује и укидању месних заједница и других 
облика месне самоуправе, у складу са својом 
одлуком о начину образовања, пословима и начину 
финансирања послова месне заједнице; 

21) уређује организацију и рад мировних 
већа;

22) обезбеђује пружање правне помоћи 
грађанима за остваривање њихових права; 

23) помаже развој различитих облика 
самопомоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су 
суштински у неједнаком положају са осталим 
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 
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организацијама инвалида и другим социјално-
хуманитарним организацијама на свом подручју;

24) стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу људских права;

25) сарађује са хуманитарним органи-
зацијама у обављању њихове делатности;

26) стара се о јавном обавештавању о 
питањима од значаја за живот и рад грађана на 
свом подручју;

27) прописује прекршаје за повреде прописа 
градске општине;

28) уређује и обезбеђује употребу имена, 
грба и другог симбола градске општине;

29) извршава прописе и опште акте града и 
градске општине; 

30) обавља и друге послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу са законом, овим 
статутом и другим прописима града. 

Вршење послова градске општине
Члан 106д.

 Послови градске општине врше органи 
градске општине. 
 Грађани учествују у вршењу послова 
градске општине преко изабраних одборника 
скупштине градске општине, путем грађанске 
иницијативе, зборова грађана и референдума, у 
складу са законом, овим статутом и актима градске 
општине. 

Органи градске општине 
Члан 106ђ.

Органи градске општине су:
- скупштина градске општине,
- Председник градске општине;
- Веће градске општине; и
- Управа градске општине. 
Надлежност органа градске општине 

уређује се статутом градске општине, у складу са 
законом и овим статутом. 

1. Скупштина градске општине 
Надлежност 
Члан 106е.

Скупштина градске општине има 21 
одборника.

Грађани бирају одборнике Скупштине 
градске општине на непосредним изборима, тајним 
гласањем, на четири године, сходном применом 
закона којим се уређују локални избори. 

Избор одборника из става 2. овог члана 
обавља се на подручју градске општине као 
јединственој изборној јединици.

Изборе за одборнике Скупштине градске 
општине расписује Председник Скупштине града. 

Члан 106ж. 
Скупштина градске општине:

1) доноси статут градске општине и пословник 
скупштине градске општине уз претходну 
сагласност Скупштине града, буџет, 
завршни рачун, акт о организацији управе 
градске општине, уз претходну сагласност 
Градског већа града и друге опште као и 
појединачне акте, у складу са законом, а на 
основу и у оквиру овлашћења датог овим 
Статутом и другим прописима града;

2) доноси програм развоја градске општине 
и појединих делатности, у складу са 
програмом развоја града и појединих 
делатности града; 

3) даје мишљење на урбанистичке планове 
који се доносе за територију градске 
општине;

4) оснива установу Центар за културу, у 
чијем саставу је и библиотечка делатност, 
музејска делатност, туризам и спорт, 
врши надзор над њеним радом, именује 
управни и надзорни одбор и директора и 
даје сагласност на њен статут и врши друга 
права оснивача у складу са законом;

5) одлучује о образовању, подручју за које 
се образује и укидању месних заједница и 
других облика месне самоуправе, у складу 
са својом одлуком о начину образовања, 
пословима и начину финансирања послова 
месне заједнице, уз сагласност Скупштине 
града; 

6) одлучује о изградњи, одржавању, 
управљању и коришћењу сеоских, пољских 
и других некатегорисаних путева и других 
јавних објеката од значаја за градску 
општину;

7) образује органе градске општине и уређује 
њихову организацију и рад;

8) бира и разрешава Председника скупштине 
градске општине, Заменика председника 
скупштине градске општине, Председника 
градске општине, Заменика председника 
градске општине;

9) бира и разрешава чланове Већа градске 
општине;

10) поставља и разрешава секретара Скупштине 
градске општине;

11) бира и разрешава председника и чланове 
радних тела скупштине градске општине;
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12) доноси одлуку о удруживању и о сарадњи 
са градским општинама других градова и 
јединицама локалне самоуправе у земљи и 
у другим државама;

13) даје иницијативе за решавање питања од 
интереса за грађане градске општине, чије 
решавање није у њеној надлежности;

14) одлучује о обележјима и празнику градске 
општине;

15) установљава награде и јавна признања 
градске општине;

16) одлучује о сарадњи и удруживању са 
градовима и општинама у земљи и 
иностранству и о приступању у чланство 
организација градова и општина у земљи и 
иностранству;

17) прописује прекршаје за повреде прописа 
градске општине; 

18) усваја етички кодекс понашања 
функционера; 

19) врши и друге послове у складу са законом и 
овим статутом.

1.1. Председник, Заменик председника и 
Секретар Скупштине градске општине 

Члан 106з.
Скупштина градске општине има 

председника, који може бити на сталном раду у 
градској општини, о чему одлучује он сам после 
избора.

Када није на сталном раду Председник 
скупштине има право на новчану накнаду. 

Председник скупштине се бира из реда 
одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на 
време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. 
 Ако су предложена два кандидата, а ниједан 
није добио потребну већину, поступак гласања се 
понавља. 
 Ако је предложено више од два кандидата, 
а ниједан није добио потребну већину, поновиће се 
избор између два кандидата који су добили највећи 
број гласова, односно између више кандидата који 
су добили највећи једнаки број гласова. 
 Ако ни у другом кругу Председник 
скупштине није изабран, поступак гласања се опет 
понавља. 
 Ако ни у трећем гласању није изабран 
председник скупштине, поступак избора се опет 
понавља, с тим што се више не могу предложити 
кандидати који у досадашњем гласању нису добили 
потребан број гласова. 

 Поступак предлагања кандидата ће се 
поновити и ако је на листи за избор председника 
био само један кандидат, који није изабран. 

Председник скупштине може бити 
разрешен и пре истека времена на које је изабран, 
на исти начин на који је биран. 

Председник скупштине градске општине 
може имати заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност.

Заменик председника скупштине градске 
општине бира се и разрешава на исти начин као и 
Председник скупштине градске општине.

Заменик председника скупштине градске 
општине није на сталном раду у градској општини, 
а има право на новчану накнаду.

Члан 106и.
Скупштина градске општине има секретара, 

који се поставља на предлог Председника 
скупштине, на време од четири године, јавним 
гласањем, већином гласова присутних одборника 
и може бити поново постављен.

За секретара може бити постављено лице 
са завршеним правним факултетом, положеним 
стручним испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање 3 године. 

Скупштина градске општине може, на 
предлог Председника скупштине, разрешити 
секретара и пре истека времена на који је изабран. 

Секретар скупштине може бити на сталном 
раду, о чему одлучује он сам после постављења. 

Када није на сталном раду секретар 
скупштине има право на новчану накнаду. 

2. Извршни органи градске општине 

Члан 106ј.
 Извршни органи градске општине су 
Председник градске општине и Веће градске 
општине. 

2.1. Председник градске општине 
Члан 106к. 

Градска општина има председника, који је 
на сталном раду у градској општини.

Председника градске општине бира 
Скупштина градске општине из реда одборника, 
на предлог председника скупштине, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова 
од укупног броја одборника. 

Председник градске општине има заменика 
који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
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Председник скупштине градске општине 
предлаже кандидата за Председника градске 
општине. 

Кандидат за Председника градске општине 
предлаже кандидата за Заменика председника 
градске општине из реда одборника, кога бира 
Скупштина градске општине на исти начин као и 
Председника градске општине.

Заменик председника градске општине 
може бити на сталном раду у градској општини.

Председнику и заменику председника 
градске општине избором на ову функцију престаје 
мандат одборника у скупштини градске општине. 

Председник градске општине нема 
помоћнике.

Надлежност 
Члан 106л. 

Председник градске општине:
1) представља и заступа градску 

општину;
2) непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 
скупштине градске општине;

3) предлаже начин решавања питања о 
којима одлучује скупштина градске 
општине;

4) наредбодавац је за извршење буџета;
5) усмерава и усклађује рад управе градске 

општине;
6) доноси појединачне и друге акте за које 

је овлашћен законом, статутом или 
одлуком градске скупштине; 

7) редовно извештава Скупштину о 
свом раду, на њен захтев или по својој 
иницијативи;

8) закључује уговор о донацији од 
физичког или правног лица; 

9) образује стручна радна тела; 
10) врши и друге послове утврђене овим 

статутом, статутом градске општине 
и другим актима града и градске 
општине. 

2.2. Веће градске општине 
Члан 106љ. 

Веће градске општине чине председник 
градске општине, заменик председника градске 
општине и највише пет чланова, које бира 
Скупштина градске општине на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника скупштине градске општине. 

Чланове Већа бира Скупштина градске 
општине из реда одборника и из реда грађана. 

Кандидате за чланове Већа предлаже 
кандидат за председника градске општине. 

Када одлучује о избору председника и 
заменика председника градске општине скупштина 
градске општине истовремено одлучује и о избору 
чланова већа градске општине, односно на истој 
седници. 

Председник градске општине је председник 
већа градске општине. 

Заменик председника градске општине је 
члан већа градске општине по функцији.

Чланови Већа градске општине које бира 
Скупштина градске општине не могу истовремено 
бити и одборници, а могу бити задужени за 
једну или више области из надлежности градске 
општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Већа 
градске општине престаје одборнички мандат. 

Чланови Већа градске општине могу бити 
на сталном раду у Градској општини, о чему 
одлучују после избора. 

Када нису на сталном раду чланови 
Градског већа имају право на новчану накнаду. 

Надлежност 
Члан 106м. 

 Веће градске општине:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке 

и акте које доноси Скупштина градске 
општине, осим решења о именовању 
и разрешењу чланова скупштинских 
радних тела и чланова управног 
и надзорног одбора установе, које 
предлаже комисија за именовања и 
разрешења скупштине;

2) непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката 
Скупштине градске општине;

3) доноси одлуку о привременом 
финансирању у случају да Скупштина 
градске општине не донесе буџет пре 
почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом управе градске 
општине, поништава или укида акте 
управе градске општине који нису у 
сагласности са законом, статутом и 
другим општим актом или одлуком коју 
доноси скупштина градске општине;

5) решава у управном поступку у другом 
степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других 
организација у управним стварима из 
надлежности градске општине;
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6) стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и 
дужности Републике и града ; 

7) доноси акт из надлежности Скупштине 
градске општине у случају непосредне 
ратне опасности, ратног стања, 
ванредног стања и елементарних 
непогода, с тим што је дужно да их 
поднесе на потврду Скупштини градске 
општине, када она буде у могућности да 
се састане;

8) у име градске општине закључује 
колективне уговоре за установе и друге 
јавне службе чији је оснивач градска 
општина; 

9) даје сагласност на опште акте 
организација чији се рад финансира 
из буџета градске општине којима се 
уређује број и структура запослених 
и даје сагласност на број и структуру 
запослених и других лица која се 
ангажују на остваривању програма 
или делова програма корисника буџета 
градске општине, у складу са законом;

10) одлучује о давању на коришћење, 
односно у закуп, као и о отказу уговора 
о давању на коришћење, односно у закуп 
и стављању хипотеке на непокретности 
које користе органи градске општине, у 
складу са законом;

11) одлучује о прибављању и отуђењу 
опреме веће вредности као и превозних 
средстава за потребе органа градске 
општине;

12) доноси општа акта када ја на то 
овлашћено законом или прописима 
града или градске општине;

13) поставља и разрешава начелника управе 
градске општине; 

14) даје сагласност на акт о унутрашњем 
уређењу и систематизацији управе 
градске општине. 

Накнада и друга примања одборника и чланова 
Већа градске општине 

Члан 106н. 
Одборник Скупштине градске општине и 

члан Већа градске општине који није на сталном 
раду у градској општини има право на накнаду 
путних трошкова, изгубљене зараде, дневнице и 
других трошкова насталих вршењем одборничке 
дужности, у складу са посебном одлуком скупшти-

не градске општине, уз претходну сагласност 
Градског већа. 

3. Управа градске општине 

Члан 106њ.
 Управа градске општине образује се као 
јединствен орган.
 За вршење сродних послова у Управи 
градске општине, могу се образовати унутрашње 
организационе јединице.
 Управом градске општине руководи 
начелник.
 За начелника управе градске општине 
може бити постављено лице које има завршен 
правни факултет, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци.
 Начелника управе градске општине 
поставља Веће градске општине, на основу јавног 
огласа, на пет година.
 Руководиоце унутрашњих организационих 
јединица у Управи градске општине распоређује 
начелник.

Члан 106о. 
 Управа градске општине:

1) припрема нацрте прописа и других аката 
које доноси Скупштина, председник и 
веће градске општине. 

2) извршава одлуке и друге акте 
Скупштине, председника и Већа 
градске општине;

3) решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима 
грађана, предузећа, установа и других 
организација у управним стварима из 
надлежности градске општине;

4) обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине градске општине у 
складу са одлуком скупштине;

5) извршава прописе чије је спровођење 
поверено градској општини;

6) обавља стручне и друге послове које 
утврди Скупштина, Председник и Веће 
градске општине. 

Уређење управе градске општине 
Члан 106п. 

 Организација Управе градске општине, 
као и унутрашње уређење и систематизација 
управе градске општине уређује се актима градске 
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општине, у складу са законом, овим статутом и 
статутом градске општине.

Глава шеста б
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНА ГРАДА И 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Сарадња органа града и градских општина

Члан 106р.
Односи органа града и градских општина, 

као и међусобни односи органа градских општина 
у остваривању својих права и дужности утврђених 
законом и овим статутом, заснивају се на сарадњи 
и договарању.

У вршењу послова града, органи града:
1) обавештавају органе и службе градске 

општине, по сопственој иницијативи или на 
њихов захтев, о питањима од непосредног 
интереса за остваривање локалне самоуправе 
у граду и за рад органа градске општине и 
обезбеђују учешће органа градске општине у 
припреми прописа града од значаја за градску 
општину;

2) пружају стручну помоћ органима и 
службама градске општине у обављању њихових 
послова; и

3) траже извештаје, податке и обавештења о 
обављању послова градске општине.

Органи градске општине, у вршењу својих 
послова:

1) дају органима града иницијативе 
за уређивање или доношење, односно измену 
прописа из надлежности града и за предузимање 
мера од значаја за остваривање права и дужности 
градске општине;

2) траже мишљење од надлежног органа 
града о примени прописа и других општих аката 
града; 

3) учествују у припремању прописа 
града чија је садржина од посебног значаја за 
остваривање права и дужности градске општине и 
рад органа градске општине; и 

4) врше и друге послове у складу са овим 
статутом и другим прописима.

Надзор над радом и актима органа градске 
општине

Члан 106с.
Органи града врше надзор над радом и 

актима органа градске општине у вршењу послова 
града који су овим статутом пренети градској 
општини.

Надлежни орган градске општине је дужан 
да органу града који врши надзор над радом и 

актима тог органа, благовремено достави тражене 
податке, списе и исправе.

За достављање тражених података, списа и 
исправа одговоран је председник градске општине, 
односно секретар скупштине градске општине ако 
се надзор врши над радом и актима скупштине 
градске општине.

Поступање органа града у случају невршења 
послова градске општине 

Члан 106т.
Када орган градске општине не врши 

послове утврђене овим статутом дуже од месец 
дана, одговарајући орган града упозориће на то 
орган градске општине.

Ако орган градске општине и даље не врши 
те послове дуже од месец дана од достављања 
упозорења, Скупштина града, односно орган који 
она овласти, преузеће обављање тих послова, а 
градској општини ће се обуставити финансијска 
средства за обављање тих послова.

Истовремено са преузимањем послова, 
орган града који је преузео обављање послова, са 
надлежним органом градске општине, предузеће 
потребне мере ради стварања услова за обављање 
тих послова у градској општини.

Поступање органа града у случају 
несагласности статута градске општине са 

Статутом града
Члан 106ћ.

Када Скупштина града оцени да статут 
градске општине није у сагласности са Статутом 
града, указаће на то Скупштини градске општине и 
затражити да у року који утврди Скупштина града 
усагласи статут градске општине са Статутом 
града.

Ако скупштина градске општине не поступи 
у складу са ставом 1. овог члана, Скупштина града 
покренуће поступак пред Уставним судом за оцену 
законитости статута градске општине и затражити 
обуставу од извршења појединачног акта или 
радње органа градске општине донетог, односно 
предузете на основу тог статута, ако би њиховим 
извршавањем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице.

Поступање органа града у случају 
несагласности општег акта градске општине 
са Статутом града или другим општим актом 

града
Члан 106у.

Ако општи акт органа градске општине 
није у сагласности са Статутом града или другим 
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општим актом града, градоначелник, на предлог 
Градске управе, одборника у Скупштини града 
или одборника у Скупштини градске општине 
чији се општи акт оспорава, упозориће на то орган 
градске општине који је донео тај акт и затражити 
да га усагласи, односно стави ван снаге.

Ако орган градске општине не поступи 
у складу са ставом 1. овог члана у року од месец 
дана од дана достављања упозорења, Скупштина 
града, на предлог градоначелника, обуставиће 
од извршења тај акт решењем које се објављује у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.

Скупштина града, истовремено са 
доношењем решења из става 2. овог члана, 
покренуће поступак пред Уставним судом за 
оцену законитости тог акта и затражити обуставу 
од извршења појединачног акта или радње органа 
градске општине донетог, односно предузете на 
основу тог акта, ако би њиховим извршавањем 
могле наступити неотклоњиве штетне последице.

Покретање поступка за оцену уставности и
законитости општег акта градске општине

Члан 106ф.
Када Градска управа сматра да општи акт 

органа градске општине није у складу са Уставом и 
законом, дужна је да пред Уставним судом иницира 
покретање поступка за оцену сагласности тог 
акта са законом пред Уставним судом и затражи 
обуставу од извршења појединачног акта или радње 
која је предузета на основу општег акта чија се 
законитост оцењује, ако би њиховим извршавањем 
могле наступити неотклоњиве штетне последице.

Укидање или поништавање појединачног акта 
градске општине

Члан 106х.
Када појединачни акт органа градске 

општине, против којег није обезбеђена судска 
заштита, није у сагласности са Статутом града и 
другим општим актом града, градоначелник, на 
предлог Градске управе, предложиће Скупштини 
градске општине да тај акт укине или поништи. 

Ако Скупштина градске општине не 
поступи у складу са ставом 1. овог члана у року 
од месец дана од дана достављања предлога, 
Скупштина града, на предлог Градског већа, 
укинуће или поништити тај акт.

Распуштање Скупштине градске општине 
Члан 106ц.

 Скупштина градске општине може се 
распустити ако:

1. не заседа дуже од три месеца;
2. не изабере Председника градске 

општине и Веће градске општине у року 
од месец дана од дана конституисања 
Скупштине градске општине, или од 
дана њиховог разрешења, односно 
подношења оставке; 

3. не донесе статут у року утврђеном овим 
статутом; и 

4. не донесе буџет у року утврђеном 
законом. 

Одлуку о распуштању Скупштине градске 
општине доноси Скупштина града већином 
гласова од укупног броја одборника Скупштине, 
на предлог Градског већа. 
 Председник Скупштине града расписује 
изборе за одборнике скупштине градске општине 
у року од два месеца од ступања на снагу одлуке о 
распуштању скупштине градске општине. 
 Мандат одборника изабраних на изборима 
из става 3. овог члана траје до истека мандата 
одборника изабраних на редовним изборима. 
 До конституисања скупштине и избора 
извршних органа градске општине текуће и 
неодложне послове из надлежности скупштине 
и извршних органа обавља привремени орган 
градске општине, кога чине председник и четири 
члана. 
 Привремени орган градске општине 
образује Скупштина града, на предлог Градског 
већа. 
 Скупштина града доноси посебно решење 
о именовању председника и чланова привременог 
органа, водећи рачуна о политичком саставу 
распуштене скупштине градске општине. 

Члан 106ч.
  Ако се после спроведених избора за 
одборнике не конституише скупштина у року 
од два месеца од објављивања резултата избора, 
Скупштина града именује привремени орган 
из члана 106ц, који обавља текуће и неодложне 
послове из надлежности скупштине и извршних 
органа градске општине.

Поступање органа градске општине кад орган 
Града не врши послове из своје надлежности

Члан 106џ.
Када орган града не врши послове утврђене 

овим статутом, Скупштина градске општине може 
затражити од надлежног органа града да поступа у 
складу са овим статутом.

Ако орган града и после упозорења не врши 
те послове дуже од месец дана, скупштина градске 
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општине може да затражи да Влада Републике 
Србије предузме мере у складу са законом.

Објављивање и ступање на снагу општих аката 
Члан 106ш.

Одлуке, други прописи и општи акти органа 
градске општине, пре ступања на снагу, објављују 
се у „Службеном гласнику града Пожаревца“. 

Одлуке, други прописи и општи акти који 
се објављују ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања, осим ако, из нарочито оправданих 
разлога, није предвиђено да раније ступе на 
снагу.“

Члан 26. 
 У члану 123. став 1. реч: „Градоначелник“, 
замењује се речју: „Градско веће“.

Члан 27.
У члану 124 став 1. реч: „Градоначелник“, 

замењује се речју: „Градско веће“.

Члан 28.
 У члану 128. став 1. после речи: „одборничка 
група“ додаје се запета и речи: „скупштина градске 
општине“.

Члан 29.
 У члану 133. став 1. после речи: „најмање 
1/3 одборника у Скупштини града“, додаје се запета 
и речи: „скупштина градске општине“.

Члан 30.
 После члана 134. додају се чланови 134а до 
134ђ, који гласе:

„Члан 134а.
Одлуке општине Пожаревац, које још нису 

усклађене са Статутом града Пожаревца, остају 
на снази и примењиваће се на територији града 
Пожаревца, до њиховог усклађивања са Статутом 
града Пожаревца. 

Одлуке Скупштине града Пожаревца 
примењиваће се на целој територији града 
Пожаревца, односно на подручју обе градске 
општине, а уколико су градске општине овим 
статутом биле овлашћене да донесу и ако су једна 
или обе градске општине донеле своје одлуке, којим 
су уредиле одређене односе, који односи су већ 
уређени одлукама Скупштине града Пожаревца, 
онда се такве одлуке Скупштине града Пожаревца 
неће примењивати на подручју једне или обе 
градске општине.“ 

Члан 134б.
Конститутивну седницу скупштине 

градске општине сазива Председник Скупштине 
града у року од 15 дана од дана објављивања 
резултата избора за одборнике Скупштине градске 
општине, сходном применом одредаба Пословника 
Скупштине града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/2008).

Члан 134в.
Скупштина градске општине донеће статут 

градске општине и пословник Скупштине градске 
општине у року од 90 дана од дана конституисања 
Скупштине.

Члан 134г.
Скупштина градске општине донеће одлуку 

о организацији управе градске општине у року од 
90 дана од дана ступања на снагу статута градске 
општине.

Управа градске општине преузеће од 
Градске управе незавршене предмете и архиву, као 
и одређени број запослених у складу са споразумом 
који закључе начелник Градске управе и начелник 
управе градске општине.

Члан 134д.
До почетка рада органа градске општине 

послове из надлежности градске општине на њеној 
територији вршиће органи града.

Средства за рад органа градске општине, до 
доношења буџета градске општине, обезбеђују се у 
буџету града.

Члан 134ђ.
Скупштина града Пожаревца донеће 

одлуку да се распишу први избори за одборнике 
скупштине једне или обе градске општине.

Мандат одборника изабраних на изборима 
из става 1. овог члана траје до истека мандата 
одборника изабраних на редовним изборима. 

Прве изборе за одборнике Скупштине 
једне или обе градске општине, спроводи Градска 
изборна комисија.

Средства за спровођење избора и 
финансирање изборних активности за избор 
одборника из претходног става овог члана, 
обезбеђују се у буџету града.

Градске општине конституисаће се након 
спроведених избора у њима.

Ако се у једној или обе градске општине 
не спроведу избори за одборнике, или ако се 
после спроведених избора у једној или обе градске 
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општине не конституише Скупштина, односно ако 
се не изабере Председник скупштине и не постави 
секретар Скупштине и ако не почну да врше своје 
надлежности једна или обе градске општине, 
вршење тих надлежности једне или обе градске 
општине преузима да врши град, односно његови 
органи.“ 

Члан 31.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст Статута града Пожаревца.

Члан 32.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“, изузев члана 134ђ. став 1. који ће 
почети да се примењује даном објављивања у 
“Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

2

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 
129/07), члана 47. Закона о јавним приходима и 
јавним расходима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 76/91,,18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 
42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004), и члана 27. става 
1. тачке 2. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 2/2008), Скупштина 
Града Пожаревца, на седници одржаној 18.09.2009. 
године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2009. 
ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ број 
5/2008 и 1/2009), Члан 1. мења се и гласи:

„Примања и издаци града Пожаревца за 
2009. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци по основу датих кредита и продаје, односно 
набавке финансијске имовине и задуживање при 
отплати дуга утврђени су у следећим износима и 
то:

 
Шифра економске  

класификације
Средства из  

буџета
1 2 3

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
I.УКУПНА ПРИМАЊА  1.703.881.466,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.703.881.466,00
1. Порески приходи 71 1.320.219.000,00
 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 778.094.800,00
 1.2. Порез на имовину 713 214.645.000,00
 1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 315.479.200,00
 1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
 1.5. Остали порески приходи 716+719 12.000.000,00
 1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 162.049.505,00
 - Од тога наплаћене камате 7411 19.000.000,00
 2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 3.356.636,00
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5. Трансфери 733 218.256.325,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.210.272.646,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.758.518.793,00
1. Расходи за запослене 41 428.003.904,00
2. Коришћење роба и услуга 42 456.026.208,00
3. Употреба основних средстава 43 0,00
4. Субвенције 45 284.903.195,00
5. Права из социјалног осигурања 47 28.752.015,00
6. Остали расходи 48+49 188.491.314,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 114.910.761,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 451.995.053,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 257.431.396,00
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 618.645,00
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -506.632.380,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -525.632.380,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -506.013.735,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА  
И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 13.838.645,00
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 13.220.000,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 618.645,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 345.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 345.000.000,00
 1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и  
 пословних банака 9113+9114 345.000.000,00

 1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111+9112+9115+91
16+9117+9118+9119 0,00

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

 1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+61
16+6117+6118+6119 0,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -161.013.735,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  506.632.380,00
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Члан 2.
 Члан  2. мења се и гласи:

„Буџет Града Пожаревца за 2009. годину 
састоји се од:

1. примања у износу од 1.703.881.466,00 
динара;

2. издатака у износу 2.210.513.846,00 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 

506.632.380,00 динара.
Финансирање буџетског дефицита из става 

1. овог члана вршиће путем:
- неутрошених пренетих средстава 

из претходне године у износу од 161.013.735,00 
динара,

- средстава у износу од 618.645,00 
динара, који представљају позитивну разлику 
између примања по основу наплате кредита 
и продаје финансијске имовине и издатака по 

основу датих кредита и набавке финансијске 
имовине и

- примања по основу задуживања код 
јавних финансијских институција и пословних 
банака у износу од 345.000.000,00 динара.“

Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:

 „ У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 25.412.518,00 динара.“

Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи: 
„Примања буџета Града Пожаревца за 2009. 

годину у укупном износу од 2.223.733.846,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђена су у следећим износима:

Ек.кл. Врста прихода Износ средстава
1 2 3

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 161.013.735,00
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 778.094.800,00
 Порез на зараде 623.705.800,00
 Порез на приход од самосталних делатности 43.800.000,00
 Порез на приход од имовине 38.827.000,00
 Порез на друге приходе 71.762.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 214.645.000,00
 Порез на имовину 129.145.000,00
 Порез на наслеђе и поклон 9.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 76.500.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 315.479.200,00
 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 6.000,00

 Средства за противпожарну заштиту 550.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 284.273.200,00
 Порез на моторна возила 30.650.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 12.000.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 12.000.000,00

732 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 3.356.636,00
 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова 3.356.636,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 218.256.325,00
 Наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 192.496.325,00
 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 25.760.000,00

УКУПНО ПОРЕЗИ 1.541.831.961,00
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 79.657.000,00
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 Камата на средства буџета града 19.000.000,00
 Накнада за коришћење природних добара 40.000.000,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 20.657.000,00

 
Накнада за коришћeње  добара од општег  интереса у производњи  електричне 
енергије, нафте и гаса 0,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 41.941.105,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 28.000.000,00
 Приходи градског органа управе 2.941.105,00
 Накнада за уређење градског земљишта 11.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.110.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 1.110.000,00

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕР ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 31.241.200,00
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 241.200,00

 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 31.000.000,00
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 8.100.200,00

 Остали приходи у корист нивоа градова 8.100.200,00
ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 162.049.505,00

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 345.000.000,00
 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 345.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 13.838.645,00
 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова 13.838.645,00
 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинст. у земљи 0,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 358.838.645,00
УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 520.888.150,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2009. ГОДИНИ 2.223.733.846,00
Члан 5.

Члан 7. мења се и гласи: 
„Издаци буџета  за 2009. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 

прихода буџ.
корисника

Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 428.003.904,00 67.052.997,00 495.056.901,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 325.909.705,00 33.134.773,00 359.044.478,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 58.300.665,00 6.002.976,00 64.303.641,00
413 Накнада у натури 4.869.732,00 248.542,00 5.118.274,00
414 Социјална давања запосленима 4.494.317,00 11.210.213,00 15.704.530,00
415 Накнаде за запослене 4.662.355,00 688.804,00 5.351.159,00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 29.767.130,00 15.767.689,00 45.534.819,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 456.026.208,00 124.737.285,00 580.763.493,00

421 Стални трошкови 151.072.104,00 28.614.527,00 179.686.631,00
422 Трошкови путовања 29.577.900,00 5.228.033,00 34.805.933,00
423 Услуге по уговору 87.351.896,00 15.695.760,00 103.047.656,00
424 Специјализоване услуге 78.781.520,00 9.923.520,00 88.705.040,00
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425 Текуће поправке и одржавање 86.505.221,00 19.664.115,00 106.169.336,00
426 Материјал 22.737.567,00 45.611.330,00 68.348.897,00
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 1.728.275,00 1.728.275,00
431 Употреба основних средстава 0,00 1.728.275,00 1.728.275,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0,00 70.000,00 70.000,00
441 Отплате домаћих камата 0,00 70.000,00 70.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 284.903.195,00 0,00 284.903.195,00
451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 278.273.195,00 0,00 278.273.195,00
454 Субвенције приватним предузећима 6.630.000,00 0,00 6.630.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 372.342.157,00 0,00 372.342.157,00

463
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 372.342.157,00 0,00 372.342.157,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 28.752.015,00 0,00 28.752.015,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 28.752.015,00 0,00 28.752.015,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 160.464.203,00 1.026.540,00 161.490.743,00

481
Донације невладиним организацијама 
и удружењима 108.617.028,00 0,00 108.617.028,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 6.431.790,00 796.540,00 7.228.330,00
483 Казне по судским решењима 8.196.639,00 130.000,00 8.326.639,00

484
Накнада штете за повреде или штету  
насталу услед елементарних непогода 6.039.216,00 0,00 6.039.216,00

485
Накнада штете за повреде или штете нанете 
од стране држ. органа 31.179.530,00 100.000,00 31.279.530,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 28.027.111,00 0,00 28.027.111,00
499 Стална резерва 2.614.593,00 0,00 2.614.593,00
499 Текућа резерва 25.412.518,00 0,00 25.412.518,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 414.248.453,00 25.720.000,00 439.968.453,00
511 Зграде и грађевински објекти 350.811.792,00 21.050.000,00 371.861.792,00
512 Машине и опрема 52.442.801,00 3.510.000,00 55.952.801,00
513 Остале некретнине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00
514 Култивисана имовина 2.949.860,00 0,00 2.949.860,00
515 Нематеријална имовина 7.844.000,00 1.160.000,00 9.004.000,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 950.000,00 950.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 950.000,00 950.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
541 Земљиште 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

55

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА 
СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
НВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 32.746.600,00 0,00 32.746.600,00

551

Нефинансијска имовина која се финансира 
из средстава за реализацију Националног 
инвестиционог плана 32.746.600,00 0,00 32.746.600,00

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00
621 Набавка домаће финансијске имовине 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.223.733.846,00 241.295.097,00 2.432.282.343,00
Члан 6.

 Члан 8. мења се и гласи:
„Средства из буџета, у укупном износу од 2.223.733.846,00 динара, распоређују се по корисницима и то:
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Сопствени приходи 
и остали извори 

прихода
Укупно

1 2 3 4 5 6 10 11 12
1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    

 1.1.    ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    
  040   Породица и деца    
   1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

   2 472
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада за прворођено дете и рефундација  
трошкова вртића за треће дете 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

     
Извори финансирања за функцију 040: 
01 Приходи из буџета 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
  070   Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту    
   3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ 9.920.000,00 0,00 9.920.000,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 9.920.000,00 0,00 9.920.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 9.920.000,00 0,00 9.920.000,00

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

   4 411 Плате и додаци запослених 6.041.320,00 0,00 6.041.320,00
   5 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.083.500,00 0,00 1.083.500,00
   6 414 Социјална давања запосленима 56.200,00 0,00 56.200,00
   7 416 Награде. бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00
   8 421 Стални трошкови 1.640.200,00 0,00 1.640.200,00
   9 422 Трошкови путовања 650.000,00 0,00 650.000,00
   10 423 Услуге по уговору 16.037.940,00 0,00 16.037.940,00
   11 424 Специјализоване услуге 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00
   12 426 Материјал 219.000,00 0,00 219.000,00
   12/1 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 920.470,00 0,00 920.470,00
     Средства буџетске резерве:    
   13 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 6.039.216,00 0,00 6.039.216,00
   13/1 485 Накнада штете за повреде или штету од стране државних органа 29.179.530,00 0,00 29.179.530,00
   14 499 Стална буџетска резерва 2.614.593,00 0,00 2.614.593,00
   15 499 Текућа буџетска резерва 25.412.518,00 0,00 25.412.518,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 93.634.487,00 0,00 93.634.487,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 93.634.487,00 0,00 93.634.487,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   16 424 Рушење бесправно зиданих објеката 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 500.000,00 0,00 500.000,00
  474   Вишенаменски развојни пројекти    
   17 511 Израда планова детаљне регулације за 7 локација 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00

   17/1 511

Израда Студија и пројектне документације за пројекте: 
- ГУП Костолац - 2.000.000,00 динара; 
- Израда “Студије одлагања чврстог оптада” - 500.000,00 динара; 
- Израда пројектно техничке документације за пројекте из приоритетних области Стратегије одрживог 
развоја Града Пожаревца за период 2009-2013. године - 2.500.000,00 динара;
- Ревизија Студије “Израда пројекта техничке регулације саобраћаја у циљу затварања пешачке зоне”- 
1.000.000,00 динара;
- Израда студије за такси превоз - 500.000,00 динара; 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

   17/2 511

Пројекти које финансирају ресорна Министарства. Европска унија. Фонд за заш.жив. сред РС и Град: 
- Израда пројектно-техничке документације “Смањење губитка воде у водоводном систему Костолца” 
- учешће Града 973.500,00 динара. учешће Европске уније 2.475.000,00 динара;
- Израда “Локалног акционог плана за младе” - учешће Града 50.000,00 динара учешће Министарства 
омладине и спорта 200.000,00 динара;
- Израда пројектне документације “Трансфер станица за прихват, делимичну прераду и дистрибуцију 
комуналног чврстог отпада” - учешће Града 4.750.000,00 динара, учешће Фонда за заштиту жив. 
средине РС 4.750.000,00 13.198.500,00 0,00 13.198.500,00
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Извори финансирања за функцију 474: 
01 Приходи из буџета 
06 Донације од међународних организација  
07 Донације од осталих нивоа власти  
10 Примања од домаћих задуживања 

    50.000,00  
2.475.000,00 
 4.950.000,00 

16.923.500,00 0,00

    50.000,00  
2.475.000,00 
 4.950.000,00 

16.923.500,02
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 24.398.500,00 0,00 24.398.500,00
  510   Управљање отпадом    
   18 424 Одржавање градских и чишћење дивљих депонија 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

   18/1 424

Пројекти које финансира Фонд за заштиту животне средине РС и Град: 
- Санација и рекултивација постојећег сметлишта у Пожаревцу на локацији “Градске утрине” - учешће 
Града 5.675.000,00 динара. учешће Фонда за заш.животне средине РС 5.675.000,00 динара; 
- Санација и рекултивација градске депоније “Јеремино поље” у Пожаревцу - учешће Града 3.700.000,00 
динара, учешће Фонда за заштиту жив. средине РС 3.700.000,00 динара 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00

     

Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета  
07 Донације од осталих нивоа власти  
10 Примања од домаћих задуживања 

 3.000.000,00  
9.375.000,00 
 9.375.000,00 0,00

 3.000.000,00  
9.375.000,00 
 9.375.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 21.750.000,00 0,00 21.750.000,00

  560   
Заштита животне средине 
 некласификоване на другом месту    

   19 424 Дератизација 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
   20 424 Дезинсекција 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00
   21 424 Накнада стрелцима противградне заштите 650.000,00 0,00 650.000,00

     
Извори финансирања за функцију 560: 
01 Приходи из буџета 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00
  660   Стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту    
   22 424 Објекти “Малог урбанизма”-одржавање  0,00 0,00 0,00

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

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

   22/1 551

Пројекти које финансира НИП. ресорна Министарства и Град: 
- Изградња спортских терена у МЗ Трњане. учешће Града 1.665.000,00 дин. Министарство омладине и 
спорта и НИП 3.335.000,00 динара; 
- Завршетак изградње спортске хале Спортске организације Костолац, “Национални гимнастички 
центар у Пожаревцу” - учешће Града 3.596.600,00 динара, Министарство омладине и спорта и НИП-а 
7.600.000,00;
- Изградња mini-pitch терена за младе, учешће Града 1.700.000,00 динара;
- Изградња фискултурне сале у ОШ Свети Сава у Пожаревцу, учешће Града 14.850.000,00 динара. 32.746.600,00 0,00 32.746.600,00

     

Извори финансирања за функцију 810: 
07 Донације од осталих нивоа власти  
10 Примања од домаћих задуживања 

 
 

10.935.000,00 0,00 
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 32.746.600,00 0,00 32.746.600,00
  912   Основно образовање    
   23 422 Превоз у основном образовању 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00
   24 472 Смештај деце ометене у развоју 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00

     
Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 25.080.000,00 0,00 25.080.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 25.080.000,00 0,00 25.080.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 228.829.587,00 0,00 228.829.587,00

 1.2.    
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА.  

УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА    
  010   Болест и инвалидност    
   25 481 Општинска организација церебралне парализе 800.000,00 0,00 800.000,00
   26 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-Смедерево 233.000,00 0,00 233.000,00
   27 481 Организација ментално недовољно развијених лица 233.000,00 0,00 233.000,00
   27/1 481 Дотације за децу оболелу од тешких болести (малигних обољења) 241.200,00 0,00 241.200,00

     
Извори финансирања за функцију 010: 
01 Приходи из буџета 1.507.200,00 0,00 1.507.200,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.507.200,00 0,00 1.507.200,00
  012   Инвалидност    
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   28 481 Међуопштинска организација слепих 647.000,00 0,00 647.000,00
   29 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих 233.000,00 0,00 233.000,00
   30 481 Савез цивилних инвалида рата 233.000,00 0,00 233.000,00

     
Извори финансирања за функцију 012: 
01 Приходи из буџета 1.113.000,00 0,00 1.113.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 1.113.000,00 0,00 1.113.000,00
  020   Старост    
   31 481 Општинска организација пензионера 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

     
Извори финансирања за функцију 020: 
01 Приходи из буџета 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 3.233.000,00 0,00 3.233.000,00

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту    

   32 481 Општ. организација Црвеног крста-Народна кухиња 5.856.880,00 0,00 5.856.880,00

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 5.856.880,00 0,00 5.856.880,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 5.856.880,00 0,00 5.856.880,00

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

   33 481 Савез бораца 286.000,00 0,00 286.000,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 286.000,00 0,00 286.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 286.000,00 0,00 286.000,00

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   34 481

 -  Учешће града у програмима НВО и Удружења - 6.015.764,00 динара; 
- “Социо-рехабилитациони Клуб за младе у Пожаревцу” - учешће Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу  500.000,00 динара; 
- “Клуб за младе” . учешће Града 530.280,00 динара. учешће Министарства рада и социјалне политике 
и ФСИ 432.016,00 динара;
- “Изградња сервиса и помоћ у кући за особе са инвалидитетом и стара лица” учешће Града 
1.467.980,00 динара, учешће Министарства рада и социјалне политике и ФСИ 449.620,00 динара 9.315.660,00 0,00 9.315.660,00

   35 481 Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00

     

Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 
06 Донације од међународних организација  
07 Донације од осталих нивоа власти 
10 Примања од домаћих задуживања 

 
7.205.764,00 
   881.636,00 
   500.000,00 
1.998.260,00 0,00

 
7.205.764,00 
   881.636,00 
   500.000,00 
1.998.260,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 10.585.660,00 0,00 10.585.660,00
  320   Услуге противпожарне заштите    
   36 481 Дотације  Ватрогасној јединици 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 500.000,00 0,00 500.000,00
  710   Медицински производи. уређаји и опрема    
   37 481 Помоћ у опремању здравства 7.252.513,00 0,00 7.252.513,00

     
Извори финансирања за функцију 710: 
10 Примања од домаћих задуживања 7.252.513,00 0,00 7.252.513,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 7.252.513,00 0,00 7.252.513,00
  810   Услуге рекреације и спорта    
   38 481 Дотације спортским омладинским организацијама 59.490.000,00 0,00 59.490.000,00
   40 481 Рефундација трошкова коришћења Спортске хале спортским клубовима 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
   40/1 481 Рефундација трошкова исхране спортиста Црвеном крсту 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 810: 
01 Приходи из буџета 64.990.000,00 0,00 64.990.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 64.990.000,00 0,00 64.990.000,00
  820   Услуге културе    
   41 481 Фондација “Пожаревачки мир” 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
  840   Верске и друге услуге заједнице    
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   42 481 Дотације верским заједницама 1.612.775,00 0,00 1.612.775,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
01 Приходи из буџета 1.612.775,00 0,00 1.612.775,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.612.775,00 0,00 1.612.775,00
  940   Високо образовање    
   42/1 481 Помоћ у реконструкцији крова Високе Техничке школе 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 840: 
10 Примања од домаћих задуживања

 
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 99.437.028,00 0,00 99.437.028,00

     

Извори финансирања за раздео 1: 
 
01 Приходи из буџета 
06 Донације од међународних организација  
07 Донације од осталих нивоа власти 
10 Примања од домаћих задуживања 

 
 
 

240.289.099,00 
  3.356.636,00 

 25.760.000,00 0,00

 
 
 

240.289.099,00 
  3.356.636,00 

 25.760.000,00
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 328.266.615,00 0,00 328.266.615,00

2     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
 2.1.    СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
  110   Извршни и законодавни органи. финансирање и фискални послови и спољни послови    
   43 411 Плате и додаци запослених 5.362.930,00 0,00 5.362.930,00
   44 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 961.150,00 0,00 961.150,00
   45 413 Накнаде у натури 11.230,00 0,00 11.230,00
   46 414 Социјална давања запосленима 56.200,00 0,00 56.200,00
   47 416 Награде. бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
   48 422 Трошкови путовања 250.000,00 0,00 250.000,00
   49 423 Услуге по уговору 33.939.980,00 0,00 33.939.980,00
   50 426 Материјал 286.200,00 0,00 286.200,00
   51 481 Дотације политичким странкама 1.830.000,00 0,00 1.830.000,00

   52 551
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног  
инвестиционог плана 0,00 0,00 0,00

     
Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 42.697.690,00 0,00 42.697.690,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 42.697.690,00 0,00 42.697.690,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 42.697.690,00 0,00 42.697.690,00
 2.2.    ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   53 416 Награде. бонуси и остали расходи 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
   54 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   55 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
   56 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00
   57 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
01 Приходи из буџета 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00
 2.3.    СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

     ЈП “Паркинг сервис” Пожаревац    
   57/1 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинан. предузећима -Куповина “Паук” возила 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 160: 
10 Примања од домаћих задуживања 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00
  430   Гориво и енергија    
     ЈП “Топлификација” Пожаревац    
   57/2 451 4512--Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00

     
Извори финансирања за функцију 430: 
01 Приходи из буџета 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430 4.264.083,00 0,00 4.264.083,00
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  470   Остале делатности    
     ЈП “Љубичево”    
   58 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 13.083.000,00 0,00 13.083.000,00

   58/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским пред.-Реконструкција електро-инсталација у 
Управној згради 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

     

Извори финансирања за функцију 470: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

 
13.083.000,00 
 2.200.000,00 0,00

 
13.083.000,00 
 2.200.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 15.283.000,00 0,00 15.283.000,00
  510   Управљање отпадом    
     ЈКП “Комуналне службе”    
   59 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00
   60 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00

   61 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Проширење и уређење гробља у Пожаревцу и Костолцу 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 510: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

12.900.000,00 
10.000.000,00 0,00

12.900.000,00 
10.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00
  630   Водоснабдевање    
     ЈКП “Водовод и канализација”    
   62 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00
   63 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 14.274.562,00 0,00 14.274.562,00

   64 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Израда и реализација пројеката 27.746.050,00 0,00 27.746.050,00

     

Извори финансирања за функцију 630: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

 
18.974.562,00 
27.746.050,00 0,00

 
18.974.562,00 
27.746.050,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 46.720.612,00 0,00 46.720.612,00
  820   Услуге културе    
     Организациони одбор ЉКИ    
   65 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 11.580.000,00 0,00 11.580.000,00
     КД “Кнез Михаило”    
   66 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00
     Меморијални аеро-митинг Љубиша Величковић-Костолац    
   67 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 12.580.000,00 0,00 12.580.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 12.580.000,00 0,00 12.580.000,00
  830   Услуге емитовања и издаваштва    
     ЈП “Радио Пожаревац”    
   68 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 11.925.500,00 0,00 11.925.500,00

   69 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима- 
Набавка дигиталног линка и видео надзора 500.000,00 0,00 500.000,00

     
Извори финансирања за функцију 830: 
01 Приходи из буџета

 
12.425.500,00 0,00

 
12.425.500,02

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 12.425.500,00 0,00 12.425.500,00
  620   Развој заједнице    
     Регионална развојна агенција    
   70 454 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 630.000,00 0,00 630.000,00

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

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 630.000,00 0,00 630.000,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 122.303.195,00 0,00 122.303.195,00

     

Извори финансирања за раздео 2: 
 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

 
 

124.704.835,00 
 47.446.050,00 0,00

 
 

124.704.835,00 
 47.446.050,02

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 172.150.885,00 0,00 172.150.885,00
3     ГРАДСКА УПРАВА    

 3.1.    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА    
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  110   
Извршни и законодавни органи. финансирање и 
фискални послови и спољни послови    

   71 411 Плате и додаци запослених 100.606.750,00 0,00 100.606.750,00
   72 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.071.320,00 0,00 18.071.320,00
   73 413 Накнаде у натури 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
   74 414 Социјална давања запосленима 2.654.800,00 0,00 2.654.800,00
   75 415 Накнаде за запослене 2.892.000,00 0,00 2.892.000,00
   76 416 Награде. бонуси и остали посебни расходи 22.012.030,00 0,00 22.012.030,00
   77 421 Стални трошкови 16.203.059,00 0,00 16.203.059,00
   78 422 Трошкови путовања 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
   79 423 Услуге по уговору 7.075.300,00 0,00 7.075.300,00
   80 425 Текуће поправке и одржавање 7.064.700,00 0,00 7.064.700,00
   81 426 Материјал 8.521.000,00 0,00 8.521.000,00
   82 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4.784.800,00 0,00 4.784.800,00
   83 483 Новчане казне по судским решењима 1.977.885,00 0,00 1.977.885,00
   84 511 Згрaде и грађевински објекти 4.763.972,00 0,00 4.763.972,00
   85 512 Машине и опрема 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00
   86 515 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00
   86/1 541 Земљиште 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 110: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

 
206.027.616,00 

2.000.000,00 0,00

 
206.027.616,00 

2.000.000,00
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 208.027.616,00 0,00 208.027.616,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 208.027.616,00 0,00 208.027.616,00
 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  160   
Опште јавне услуге које нису класификоване 
 на другом месту    

   87 411 Плате и додаци запослених 7.593.225,00 0,00 7.593.225,00
   88 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.359.405,00 0,00 1.359.405,00
   89 413 Накнаде у натури 167.920,00 0,00 167.920,00
   90 414 Социјална давања запосленима 160.600,00 0,00 160.600,00
   91 415 Накнаде за запослене 20.225,00 0,00 20.225,00
   92 416 Награде. бонуси и остали расходи 1.750.100,00 0,00 1.750.100,00
   93 421 Стални трошкови 3.017.130,00 346.000,00 3.363.130,00
   94 422 Трошкови путовања 15.400,00 20.000,00 35.400,00
   95 423 Услуге по уговору 1.827.373,00 139.000,00 1.966.373,00
   96 424 Специјализоване услуге 650.000,00 20.000,00 670.000,00
   97 425 Текуће поправке и одржавање 794.050,00 230.000,00 1.024.050,00
   98 426 Материјал 766.112,00 100.000,00 866.112,00
   99 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0,00 0,00 0,00
   100 511 Згрaде и грађевински објекти 3.350.000,00 700.000,00 4.050.000,00
   101 512 Машине и опрема 1.336.000,00 460.000,00 1.796.000,00

     

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

22.807.540,00  
2.015.000,00

22.807.540,00 
2.015.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 22.807.540,00 2.015.000,00 24.822.540,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 22.807.540,00 2.015.000,00 24.822.540,00
 3.3.    ГРАДСКИ ФОНДОВИ    
     Фонд противпожарне заштите    
  320   Услуге противпожарне заштите    
   102 421 Стални трошкови 30.000,00 0,00 30.000,00
   103 423 Услуге по уговору 670.000,00 0,00 670.000,00
   104 512 Машине и опрема 200.000,00 0,00 200.000,00

     
Извори финансирања за функцију 320: 
01 Приходи из буџета 900.000,00 0,00 900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 900.000,00 0,00 900.000,00
     Аграрни фонд    
  421   Пољопривреда    
   105 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
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   106 423 Услуге по уговору 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
   106/1 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00
   107 621 Набавка домаће финансијске имовине 13.220.000,00 20.010.000,00 33.230.000,00

     
Извори финансирања за функцију 421: 
01 Приходи из буџета 15.020.000,00 20.010.000,00 35.030.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 15.020.000,00 20.010.000,00 35.030.000,00
     Фонд за развој    
  530   Смањење загађености    
   108 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
   109 423 Услуге по уговору 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
   110 451 4512-Капиталне субвенције јав.нефин.предузећима и организацијама 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00
   111 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 42.150.000,00 0,00 42.150.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
     Фонд за  заштиту животне средине    
  530   Смањење загађености    
   112 411 Плате и додаци запослених 614.510,00 0,00 614.510,00
   113 412 Социјални доприноси на терет послодавца 110.000,00 0,00 110.000,00
   114 413 Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00
   115 414 Социјална давања запосленима 20.000,00 0,00 20.000,00
   116 415 Накнаде за запослене 0,00 0,00 0,00
   117 416 Награде. бонуси и остали расходи 5.000,00 0,00 5.000,00
   118 421 Стални трошкови 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
   119 422 Трошкови путовања 80.000,00 0,00 80.000,00
   120 423 Услуге по уговору 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00
   121 424 Специјализоване услуге 8.243.700,00 0,00 8.243.700,00
   122 425 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 0,00 170.000,00
   123 426 Материјал 310.000,00 0,00 310.000,00
   124 431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 0,00 0,00
   125 451 4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00
   126 454 Субвенције приватним предузећима 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
   127 463 4632-Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти 183.070.000,00 0,00 183.070.000,00
   128 481 Дотације невладиним организацијама 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00
   129 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 120.000,00 0,00 120.000,00
   130 512 Машине и опрема 950.000,00 0,00 950.000,00
   131 515 Нематеријална имовина 170.000,00 0,00 170.000,00

     
Извори финансирања за функцију 530: 
01 Приходи из буџета 357.623.210,00 0,00 357.623.210,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 357.623.210,00 0,00 357.623.210,00
     Фонд за изградњу станова солидарности    
  610   Стамбени развој    
   132 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
   133 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
   134 423 Услуге по уговору 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00
   135 424 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00
   136 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
   137 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 50.000,00 50.000,00
   138 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00

     

Извори финансирања за функцију 610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

0,00
23.900.000,00

0,00 
23.900.000,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00
     Фонд за доделу стипенидија    
  980   Образовање некласификовано на другом месту    
   139 421 Стални трошкови 11.235,00 0,00 11.235,00
   140 423 Услуге по уговору 288.000,00 0,00 288.000,00
   141 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 6.198.215,00 0,00 6.198.215,00
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Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 6.497.450,00 0,00 6.497.450,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 6.497.450,00 0,00 6.497.450,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 435.040.660,00 43.910.000,00 478.950.660,00
 3.4.    КУЛТУРА    
  820   Услуге културе    
   142 411 Плате и додаци запослених 58.004.710,00 1.216.956,00 59.221.666,00
   143 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.387.530,00 217.836,00 10.605.366,00
   144 413 Накнаде у натури 735.330,00 20.000,00 755.330,00
   145 414 Социјална давања запосленима 927.937,00 465.000,00 1.392.937,00
   146 415 Накнаде за запослене 796.000,00 50.000,00 846.000,00
   147 416 Награде. бонуси и остали расходи 0,00 260.000,00 260.000,00
   148 421 Стални трошкови 11.656.545,00 3.355.800,00 15.012.345,00
   149 422 Трошкови путовања 4.276.500,00 2.305.000,00 6.581.500,00
   150 423 Услуге по уговору 12.421.213,00 5.197.040,00 17.618.253,00
   151 424 Специјализоване услуге 9.559.105,00 1.845.000,00 11.404.105,00
   152 425 Текуће поправке и одржавање 1.941.560,00 900.000,00 2.841.560,00
   153 426 Материјал 2.516.795,00 1.840.500,00 4.357.295,00
   154 431 Употреба основних средстава 0,00 117.000,00 117.000,00
   155 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 25.600,00 195.800,00 221.400,00
   156 483 Новчане казне по судским решењима 560.000,00 20.000,00 580.000,00
   157 511 Згрaде и грађевински објекти 5.865.337,00 0,00 5.865.337,00
   158 512 Машине и опрема 8.033.900,00 1.970.000,00 10.003.900,00
   159 515 Нематеријална имовина 2.674.000,00 1.100.000,00 3.774.000,00
   160 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 200.000,00 200.000,00

     

Извори финансирања за функцију 820: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи  
10 Примања од домаћих задуживања

 
124.516.722,00 

 
5.865.340,00

 
 

21.275.932,00

 
124.516.722,00 

21.275.932,00 
5.865.340,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 130.382.062,00 21.275.932,00 151.657.994,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.4. 130.382.062,00 21.275.932,00 151.657.994,00
 3.5.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    
  810   Услуге рекреације и спорта    
   161 411 Плате и додаци запослених 1.757.580,00 13.500.000,00 15.257.580,00
   162 412 Социјални доприноси на терет послодавца 314.600,00 2.416.500,00 2.731.100,00
   163 413 Накнаде у натури 0,00 34.000,00 34.000,00
   164 414 Социјална давања запосленима 0,00 400.000,00 400.000,00
   165 415 Накнаде за запослене 0,00 490.000,00 490.000,00
   166 416 Награде. бонуси и остали расходи 0,00 400.000,00 400.000,00
   167 421 Стални трошкови 6.473.020,00 1.020.000,00 7.493.020,00
   168 422 Трошкови путовања 115.000,00 35.000,00 150.000,00
   169 423 Услуге по уговору 1.159.000,00 492.000,00 1.651.000,00
   170 424 Специјализоване услуге 172.000,00 120.000,00 292.000,00
   171 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 3.175.000,00 3.175.000,00
   172 426 Материјал 80.000,00 670.000,00 750.000,00
   173 431 Употреба основних средстава 0,00 600.000,00 600.000,00
   174 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 303.800,00 0,00 303.800,00
   175 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0,00 120.000,00 120.000,00
   175/1 483 Новчане казне по судским решењима 40.754,00 0,00 40.754,00
   176 511 Зграде и грађевински објекти 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
   177 512 Машине и опрема 88.809,00 480.000,00 568.809,00
   178 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00
   179 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 750.000,00 750.000,00

     

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

13.504.563,00 
 

 5.500.000,00

 
 

24.762.500,00
13.504.563,00 
24.762.500,00 

5.500.000,00
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 19.004.563,00 24.762.500,00 43.767.063,00
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     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 19.004.563,00 24.762.500,00 43.767.063,00
 3.6.    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ    
  911   Предшколско образовање    
   180 411 Плате и додаци запослених 100.827.180,00 1.595.822,00 102.423.002,00
   181 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.939.980,00 286.977,00 18.226.957,00
   182 413 Накнаде у натури 1.763.942,00 0,00 1.763.942,00
   183 414 Социјална давања запосленима 0,00 9.620.520,00 9.620.520,00
   184 415 Накнаде за запослене 598.320,00 0,00 598.320,00
   185 416 Награде. бонуси и остали расходи 0,00 13.129.458,00 13.129.458,00
   186 421 Стални трошкови 7.523.625,00 21.707.510,00 29.231.135,00
   187 422 Трошкови путовања 0,00 2.481.033,00 2.481.033,00
   188 423 Услуге по уговору 0,00 2.123.720,00 2.123.720,00
   189 424 Специјализоване услуге 0,00 6.988.520,00 6.988.520,00
   190 425 Текуће поправке и одржавање 2.905.121,00 14.259.115,00 17.164.236,00
   191 426 Материјал 0,00 42.403.830,00 42.403.830,00
   192 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 1.011.275,00 1.011.275,00
   193 482 Порези. обавезне таксе и казне 0,00 300.740,00 300.740,00
   194 511 Зграде и грађевински објекти 15.257.500,00 0,00 15.257.500,00
   194/1 512 Машине и опрема 519.240,00 0,00 519.240,00

     

Извори финансирања за функцију 911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи  
10 Примања од домаћих задуживања 

 
131.077.408,00 

 
16.257.500,00

 
 

115.908.520,00

 
131.077.408,00 
115.908.520,00 
16.257.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 147.334.908,00 115.908.520,00 263.243.428,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 147.334.908,00 115.908.520,00 263.243.428,00
 3.7.    ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”    
  620   Развој заједнице    
   195 411 Плате и додаци запоселних 39.797.660,00 16.316.995,00 56.114.655,00
   196 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.123.780,00 2.991.163,00 10.114.943,00
   197 413 Накнаде у натури 751.310,00 184.542,00 935.852,00
   198 414 Социјална давања запосленима 578.580,00 634.693,00 1.213.273,00
   199 415 Накнаде за запослене 355.810,00 59.804,00 415.614,00
   200 416 Награде. бонуси и остали расходи 0,00 1.918.231,00 1.918.231,00
   201 421 Стални трошкови 102.977.290,00 1.835.217,00 104.812.507,00
   202 422 Трошкови путовања 291.000,00 320.000,00 611.000,00
   203 423 Услуге по уговору 6.758.090,00 4.470.000,00 11.228.090,00
   204 424 Специјалнизоване услуге 22.866.715,00 700.000,00 23.566.715,00
   205 425 Текуће одржавање 73.629.790,00 1.010.000,00 74.639.790,00
   206 426 Материјал 9.512.460,00 410.000,00 9.922.460,00
   207 441 Отплата домаћих камата 0,00 70.000,00 70.000,00
   208 482 Порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 580.920,00 180.000,00 760.920,00
   209 483 Новчане казне по судским решењима 5.618.000,00 60.000,00 5.678.000,00
   210 485 Накнаде штете нанете од стране државних органа 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00
   211 511 Зграде и грађевински објекти 288.676.483,00 0,00 288.676.483,00
   212 512 Машине и опрема 34.314.852,00 600.000,00 34.914.852,00
   212/1 513 Остале некретнине и опрема 200.000,00 200.000,00
   213 514 Култивисана имовина 2.949.860,00 0,00 2.949.860,00
   214 515 Нематеријална имовина 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
   215 541 Земљиште 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

     

Извори финансирања за функцију 620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања

 
423.053.070,00 

 
183.929.530,00

 
 

31.860.645,00

 
423.053.070,00 

31.860.645,00 
183.929.530,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 606.982.600,00 31.860.645,00 638.843.245,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 606.982.600,00 31.860.645,00 638.843.245,00
 3.8.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  912   Основно образовање    
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    Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   216 463 4631-Текуће донације: 47.909.433,00 0,00 47.909.433,00
     413-накнаде у натури  - 4.342.070,00    
     414-Социјална давања запосленима - 132.423,00    
     415-накнаде за запослене - 3.656.030,00    
     416-награде. бонуси и остали посебни расходи - 190.600,00    
     421-стални трошкови - 27.753.200,00    
     422-трошкови путовања - 507.030,00    
     423-услуге по уговору - 2.135.610,00    
     424-специјализоване услуге - 597.870,00    
     425-текуће поправке и одржавање - 3.739.380,00    
     426-материјал  - 4.852.220,00    
     482-порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 3.000,00    
   217 463 4632-Капиталне донације: 18.153.930,00 0,00 18.153.930,00
    511-зграде и грађевински објекти -15.721.220,00    
     512-машине и опрема -2.192.710,00    
     515-нематеријална имовина -240.000,00    

     

Извори финансирања за функцију 912: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

 
50.342.163,00 
15.721.200,00 0,00

 
50.342.163,00 
15.721.200,02

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 66.063.363,00 0,00 66.063.363,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 66.063.363,00 0,00 66.063.363,00
 3.9.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
  920   Средње образовање    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   218 463 4631-Текуће донације: 48.148.278,00 0,00 48.148.278,00
     413-накнаде у натури  - 3.101.410,00    
     414-Социјална давања запосленима -86.366,00    
     415-накнаде за запослене - 3.166.560,00    
     416-награде. бонуси и остали посебни расходи - 0,00    
     421-стални трошкови - 25.684.840,00    
     422-трошкови путовања - 1.331.400,00    
     423-услуге по уговору - 4.658.632,00    
     424-специјализоване услуге - 429.800,00    
     425-текуће поправке и одржавање - 3.929.620,00    
     426-материјал - 5.754.650,00    
     482-порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 5.000,00    
   219 463 4632-Капиталне донације: 12.217.466,00 0,00 12.217.466,00
     511-зграде и грађевински објекти -9.419.466,00    
     512-машине и опрема -2.798.000,00    

     

Извори финансирања за функцију 920: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

 
50.946.244,00 

9.419.500,00 0,00

 
50.946.244,00 

9.419.500,02
     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 60.365.744,00 0,00 60.365.744,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 60.365.744,00 0,00 60.365.744,00
 3.10.    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ    
 980   Образовање некласификовано на другом месту    
     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   220 463 4631-Текуће донације: 2.261.140,00 0,00 2.261.140,00
     411-Плате и додаци запослених - 1.159.560,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 207.560,00    
     421-Стални трошкови - 548.020,00    
     422-Трошкови путовања - 30.000,00    
     423-Услуге по уговору - 160.000,00    
     424-Специјализоване услуге - 156.000,00    
   221 463 4632-Капиталне донације: 100.000,00 0,00 100.000,00
     512-Машине и опрема - 100.000,00    
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Извори финансирања за функцију 980: 
01 Приходи из буџета 2.361.140,00 0,00 2.361.140,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.361.140,00 0,00 2.361.140,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 2.361.140,00 0,00 2.361.140,00
 3.11.    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
 некласификована на другом месту    

     Донације и трансфери осталим нивоима власти    
   222 463 4631-Текуће донације: 16.591.910,00 0,00 16.591.910,00
     411-Плате и додаци запослених - 8.199.920,00    
     412-Социјални доприноси на терет послодавца - 1.467.780,00    
     413-Накнаде у натури - 117.160,00    
     414-Социјална давања запосленима - 23.517,00    
     421-Стални трошкови - 1.936.185,00    
     422-Трошкови путовања - 68.823,00    
     423-Услуге по уговору - 2.128.172,00    
     424-Специјализоване услуге - 46.410,00    
     425-Текуће поправке и одржавање - 406.943,00    
     426-Материјал - 900.000,00    
     472-Опремање корисника  и трошкови сахране- 1.272.000,00    
     482-порези. обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 25.000,00    
   223 463 4632-Капиталне донације: 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
     511-зграде и грађевински објекти - 1.740.000,00    

     
Извори финансирања за функцију 070: 
01 Приходи из буџета 18.331.910,00 0,00 18.331.910,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 18.331.910,00 0,00 18.331.910,00
     УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 18.331.910,00 0,00 18.331.910,00

     

Извори финансирања за раздео 3: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања

 
 

1.478.009.036,00 
 

238.693.070,00

 
 
 

239.732.597,00

 
 

1.478.009.036,00 
239.732.597,00 
238.693.070,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 1.716.702.106,00 239.732.597,00 1.956.434.703,00
4     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  330   Судови    
   224 411 Плате и додаци запослених 5.303.840,00 505.000,00 5.808.840,00
   225 412 Социјални доприноси на терет послодавца 949.400,00 90.500,00 1.039.900,00
   226 413 Накнаде у натури 40.000,00 10.000,00 50.000,00
   227 414 Социјална давања запосленима 40.000,00 90.000,00 130.000,00
   228 415 Накнаде за запослене 0,00 89.000,00 89.000,00
   229 416 Награде. бонуси и остали посебни расходи 0,00 60.000,00 60.000,00
   230 421 Стални трошкови 0,00 210.000,00 210.000,00
   231 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00
   232 423 Услуге по уговору 55.000,00 219.000,00 274.000,00
   233 425 Текуће одржавање 0,00 90.000,00 90.000,00
   234 426 Материјал 126.000,00 152.000,00 278.000,00
   235 512 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00

     

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

6.614.240,00  
1.562.500,00

6.614.240,00 
1.562.500,00

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 6.614.240,00 1.562.500,00 8.176.740,00

     

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

6.614.240,00  
1.562.500,00

6.764.240,00 
1.562.500,00

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 6.614.240,00 1.562.500,00 8.176.740,00

     

Укупни извори финансирања на нивоу Града за 2009. годину: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
06 Донације од међународних организација  
07 Донације од осталих нивоа власти 
10 Примања од домаћих задуживања 

 
 

1.849.376.010,00 
 

     3.356.636,00 
   25.760.000,00 
 345.000.000,00

 
 
 

241.295.097,00

 

 
 

1.849.376.010,00 
   241.295.097,00 

     3.356.636,00 
   25.760.000,00 
 345.000.000,00

УКУПНО  РАСХОДИ 2009. ГОДИНЕ : 2.223.733.846,00 241.295.097,00 2.465.028.943,00
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Члан 7.
Остале одредбе Одлуке о буџету града 

Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 5/2008 и 1/2009) остају 
неизмењене.

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

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Број: 01-06-111/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 59. става 1. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/07), члана 99. став 1. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, број 2/2008), 

Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 18.9.2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Oдлуци о Градској управи града 

Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
број 2/2008), у члану 7. тачка 1. мења се и гласи: „1. 
Одељење за привреду и финансије“

У тачки 4. речи: „и заштиту животне 
средине“ бришу се, у тачки 5. брише се слово „и“, 
а код тачке 6. уместо тачке ставити тачку и запету 
и слово „и“.

После тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи : 
„ Одељење за послове комуналне полиције“. 

Члан 2.
У члану 8. речи: „Одељење за привреду, 

финансије и трезор“ замењују се речима: „ Одељење 
за привреду и финансије“.

После речи: „ и Градског јавног 
правобранилаштва“ додају се речи: „обавља послове  
који се односе на заштиту животне средине“.

Члан 3.
У члану 11. речи: „и заштиту животне 

средине“ бришу се.

Члан 4
После члана 13. додаје се члан 13а. који 

гласи: 

„Члан 13а
           Одељење за послове комуналне полиције 
обавља у складу са законом одређене комунално-
полицијске и друге послове чијим обављањем 
се обезбеђује извршавање надлежности града 
у областима, односно питањима комуналне 
делатности, заштите животне средине, људи и 
добара и обезбеђује заштита и одржава ред у 
коришћењу земљишта, простора, локалних путева, 
улица и других јавних објеката, као и обезбеђује 
несметано обављање законом одређених послова 
из надлежности града.
            Комунална полиција на територији града 
Пожаревца, поред послова из става 1. овог члана, 
обавља и одређене послове комуналне полиције 
којима се обезбеђује извршавање надлежности 
утврђених Статутом града Пожаревца“.

Члан 5.
У члану 18. ст. 8, 9. и 10. бришу се.

           
Члан 6.

У члану 20. после става 1. додаје се став 
2. који гласи: „ Начелнике одељења распоређује 
начелник Градске управе“.

Члан 7.
У члану 21. став 1. речи: „ из претходног 

члана“  бришу се. 

Члан 8.
Члан 22. брише се. 

Члан 9.    
Члан 24. брише се.

Члан 10.
Члан 25. брише се.

Члан 11.
Члан 26. брише се.

Члан 12.
Члан 27. брише се.
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Члан 13.
У називу Главе пете реч: „ОПШТИНСКЕ“ 

замењује се речју: „ГРАДСКЕ“.
 

Члан 14.
Члан 37. мења се и гласи:

 „Акта Градске управе доноси начелник 
Градске управе.
 Овлашћење за доношење аката, начелник 
Градске управе може пренети и другом лицу.
 Актима из става 1. и 2. овог члана не 
могу се за грађане, предузећа, установе и друге 
организације установљавати обавезе и права која 
нису заснована на закону, Статуту и одлукама 
Скупштине града, нити се могу утврђивати 
надлежности Градске управе“. 

Члан 15.
Овлашћује се Комисија за прописе да 

утврди пречишћен текст Одлуке.
  

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 18.9.2009. године  Број 01-06-111/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

 На основу члана 4. 8. 12. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 16/97 и 42/98) и члана 
27. става 1. тачке 6. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 2/2008), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 18. 09. 
2009. године, донела је 

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 Овом одлуком уређују се делатности које се 
сматрају комуналним делатностима на територији 
Града Пожаревца, услови за обављање комуналних 
делатности, права и обавезе оснивача и комуналних 
предузећа у обављању комуналних делатности, 

услови и начин поверавања обављања комуналних 
делатности, начин контроле обављања поверене 
комуналне делатности и друга питања од значаја 
за поверавање и обављање комуналних делатности 
на територији Града Пожаревца.

Члан 2.
Комуналне делатности на територији Града 

Пожаревца су:
- производња, пречишћавање и 

дистрибуција воде;
- производња и снабдевање паром и 

топлом водом;
- јавни превоз путника на подручју 

градова Пожаревца и Костолца 
и насељима на територији Града 
Пожаревца;

- одржавање чистоће у градовима и 
насељима у Граду Пожаревцу;

- пречишћавање и одвођење отпадних 
вода и

- одржавање гробља и пружање 
погребних услуга. 

- одвођење атмосферских вода;
- чишћење јавних површина;
- одржавање чистоће у градовима 

и насељима на територији Града 
Пожаревца;

- уређење и одржавање паркова,зелених 
и рекреационих површина;

- одржавање улица, путева и других 
јавних површинама у градовима и 
насељима и јавна расвета и

- одржавање депонија;
 Поред комуналних делатности наведених у 
ставу 1. овог члана, утврђују се и следеће делатности 
као комуналне делатности:

- димничарске услуге; 
- одржавање јавних ВЦ-а;
- кафилерије;
- одржавање паркинг простора;
- одржавање пијаца и пружање пијачних 

услуга
- одржавање јавних чесми.

Члан 3.
 За обављање комуналних делатности 
утврђених овом одлуком, Град Пожаревац оснива 
јавна комунална предузећа, или њихово обављање 
поверава другом јавном предузећу, привредном 
друштву или предузетнику, по поступку и на начин 
одређеног законом и овом одлуком.
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Члан 4.
 Обављање делатности из члана 2. ове 
одлуке или појединих послова из оквира тих 
делатности, за чије обављање Град Пожаревац 
није основао јавно комунално предузеће, може се 
поверити и другом јавном предузећу, привредном 
друштву или предузетнику које је регистровано 
за обављање такве делатности, на период до пет 
година.
 Поверавање обављања делатности из члана 
2. ове одлуке другом јавном предузећу, привредном 
друштву или предузетнику који преузима обавезу 
улагања средстава у комуналну делатност или 
посао из оквира те делатности врши се на период 
колико може трајати повраћај уложених средстава, 
али не дуже од 25 година.

Члан 5.
 Поверавање обављања комуналних 

делатности из члана 2. ове одлуке и послова из 
оквира ових делатности, а на период по одредбама 
из члана 4. ове одлуке, врши се на основу јавног 
конкурса.

Члан 6.
 Јавни конкурс за поверавање послова 
обављања комуналних делатности спроводи 
стручно радно тело које образује и именује Градско 
веће града Пожаревца.

Члан 7.
 Градско веће града Пожаревца утврђује 
услове и битне елементе за расписивање конкурса 
за поверавање обављања комуналних делатности 
и то: које се комуналне делатности поверавају за 
обављање ; услове и начин спровођења јавног 
конкурса; питања која се регулишу уговором- 
период на који се послови поверавају, права и 
обавезе предузећа коме се послови поверавају, 
начин контроле и промене цена поверених послова 
у току важења уговора; услове и поступак за раскид 
уговора пре истека рока важења уговора и у тој 
ситуацији права и обавезе уговорних страна. 

Члан 8.
 Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке 
могу обављати јавна и друга предузећа, привредна 
друштва и предузетници који су регистровани за 
обављање тих делатности и ако испуњавају услове 
у погледу техничко- технолошке опремљености 
и организационе и кадровске оспособљености, 
а у зависности од врсте и природе комуналне 
делатности, односно послова.

Члан 9.
 По спроведеном јавном конкурсу, 
поверавање обављања комуналне делатности 
из члана 2. ове одлуке или појединих послова 
из оквира те делатности за чије обављање Град 
Пожаревац није основао јавно предузеће, врши 
Скупштина града Пожаревца доношењем одлуке о 
поверавању обављања комуналне делатности.

Уговор о поверавању обављања комуналне 
делатности закључује Градоначелник града 
Пожаревца или лице које он овласти и јавно 
предузеће, привредно друштво или предузетник 
коме је поверено обављање комуналне делатности 
и послова.

Члан 10.
 Уговор из члана 9. ове одлуке садржи 
ближе услове за обављање комуналних делатности 
из оквира те делатности, датум и место закључења 
уговора, уговорне стране, опис послова који се 
поверавају, број и датум понуде ( обим и квалитет 
комуналних производа и услуга, цене комуналних 
производа и услуга, гаранције да ће се комунална 
делатност обављати у периоду отказног рока или 
другим прелазним периодима), рок за почетак 
обављања поверене комуналне делатности или 
послове из оквира те делатности, међусобна права 
и обавезе уговорних страна, обавезне елементе и 
услове за раскид уговор пре истека рока на који је 
закључен по одредбама члана 12. ове одлуке , начин 
решавања спорова, надзор над вршењем радова и 
услуга и друго.

Члан 11.
 Уговор о поверавању обављања комуналне 
делатности и послова из оквира те делатности из 
члана 9. ове одлуке престаје:

- истеком времена на који је закључен;
- раскидом;
- престанком рада јавног предузећа, 

привредног друштва или предузетника 
коме је поверено обављање комуналне 
делатности и послова из оквира те 
делатности и 

- када је јавном предузећу, привредном 
друштву или предузетнику изречена 
мера забране обављања комуналних 
делатности које су му поверене, због тога 
што не испуњава услове за обављање 
комуналне делатности, односно 
послова из оквира те делатности, а у 
року одређеном у изреченој мери не 
испуни те услове. 
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Члан 12.
 Уговор о поверавању обављања комуналне 
делатности и послова из оквира те делатности из 
члана 9. ове одлуке може се раскинути:

- ако се због промењених околности, које 
се нису могле предвидети у тренутку 
закључења уговора, не може остварити 
сврха уговора;

- ако се не предузимају потребне мере 
за заштиту, обезбеђење и одржавање 
комуналних објеката;

- ако јавно предузеће, привредно 
друштво или предузетник не извршава 
обавезе,или не обавља комуналну 
делатност, односно послове из оквира 
те делатности, на уговорени начин и у 
уговореном року;

- ако јавно предузеће, привредно друштво 
или предузетник не поступа по налогу 
надлежног органа у поступку надзора и 
контроле и

- ако јавно предузеће, привредно друштво 
или предузетник не предузме наложене 
мере у случају поремећаја или прекида 
у испоруци комуналних производа и 
пружања комуналних услуга у случају 
више силе или штрајка.

Члан 13.
 Отказ уговора подноси се у писаној форми, 
најкасније у року од месец дана од дана настанка 
услова из члана 12. ове одлуке.
 Отказни рок не може бити дужи од шест 
месеци.

Члан 14.
 У случају раскида уговора, јавно предузеће, 
привредно друштво или предузетник је дужан 
да надокнади насталу штету по прописима о 
одговорности за штету.

Члан 15.
 У случају раскида уговора пре уговореног 
рока, уговорне стране су дужне да у отказном року 
извршавају уговорне обавезе.
 Када јавно предузеће, привредно друштво 
или предузетник не поступи у складу са одредбом 
из става 1. овог члана, Градско веће града Пожаревца 
има право да привремено ангажује друго јавно 
предузеће, привредно друштво или предузетника 
ради обављања комуналне делатности, или послова 
из оквира те делатности који су поверени уговором, 
на терет друге уговорне стране.

 Уговор из става 2. овог члана закључује се 
на период од три месеца.

Члан 16.
 Контролу обављања поверених комуналних 
делатности из члана 2. ове одлуке и послова из 
оквира те делатности, као и извршавање уговором 
преузетих обавеза организује Градско веће града 
Пожаревца преко органа кога овласти за вршење 
контроле обављања поверених комуналних 
делатности. 

Члан 17.
  Јавно предузеће, привредно друштво 
или предузетник су у обавези да Градском већу 
достављају шестомесечне и годишњи извештај о 
реализацији поверених комуналних делатности 
из члана 2. ове одлуке и послова из оквира тих 
делатности и уговорених обавеза, а на захтев и 
чешће и то у року од осма дана од дана пријема 
захтева.

Члан 18.
 Јавно предузеће које је основано ради 
обављања комуналне делатности, део послова 
који су му поверени, може изузетно привремено 
за текућу годину уступити другом привредном 
друштву или предузетнику, ако из објективних 
разлога није у могућности да исте обави.
 Одлуку о поверавању послова из става 1. 
овог члана доноси Скупштина града Пожаревца, 
на предлог Градског већа града Пожаревца.

Члан 19.
 Јавно комунално предузеће и друго 
предузеће, односно предузетник коме је поверено 
обављање комуналне делатности организује свој 
рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
 1. трајност, односно континуитет у 
обављању комуналних делатности;
 2. обим и врсте комуналних производа 
и услуга, којима се постиже потребан ниво у 
задовољавању потреба корисника;
 3. одговарајући квалитет комуналних 
производа и услуга , који подразумева нарочито: 
здравствену и хигијенску исправност према 
прописаним стандардима и нормативима, тачност 
у погледу рокова испоруке, сигурност корисника у 
добијању услуга, поузданост у пружању услуга и 
заштите животне средине;
 4. развој и унапређење квалитета и 
асортимана комуналних производа и услуга, као 
и унапређење организације рада, ефикасности и 
других услова производње и пружања услуга;
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 5. ред првенства у снабдевању комуналних 
производима и у пружању комуналних услуга у 
случају више силе и непредвиђених догађаја по 
реду првенства који утврди орган надлежан за 
комуналне послове и благовремено информисање 
корисника о насталим поремећајима;
 6. мере заштите и обезбеђење комуналних 
објеката, уређаја и инсталација;
 7. стална функционална способност 
комуналних објеката, одржавањем грађевинских и 
других објеката, постројења и опреме који служе 
за обављање комуналних делатности;
 8. да накнади штету насталу 
неиспоручивањем производа и услуга, или 
неблаговременим и неквалитетним испорукама 
производа и услуга;
 9. могућност искључења корисника који не 
користи и редовно не плаћа комуналне производе и 
услуге.

Члан 20.
 Надзор над применом ове одлуке врши 
надлежно одељење Градске управе града Пожаревца 
надлежно за комуналне послове.

Члан 21.
 Послове инспекцијског надзора над 
применом ове одлуке, као и инспекцијски надзор 
над обављањем комуналних делатности и послова 
из оквира те делатности врши надлежно одељење 
Градске управе града Пожаревца за инспекцијске 
послове.

Члан 22.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о комуналним делатностима 
на територији општине Пожаревац („Службени 
гласник општине Пожаревац“ број 9/89,2/90 и 
2/2004).

Члан 23.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Број: 01-06-111/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

 На основу члана 20. става 1. тачке 2. и 
става 2. Закона о управљању отпадом („Службени 
гласник републике Србије“ број 36/2009), члана 3. 
и члана 6. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Комуналне службе“ („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 3/2009) и члана 
27. става 1. тачке 6. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца број 2/2008), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 18. 09. 
2009. године донела је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

Члан 1.
 Овом одлуком Град Пожаревац поверава 
Јавном комуналном предузећу „Комуналне 
службе“ Пожаревац послове реализације пројеката 
и то:
 1. Санација и рекултивација градске 
депоније „Јеремијино поље“ у Пожаревцу;
 2. Санација и рекултивација постојећег 
сметлишта у Пожаревцу, на локацији „Градске 
утрине“ и
 3. Изградња трансфер станице за прихват, 
делимичну прераду и дистрибуцију комуналног 
чврстог отпада у Пожаревцу.
 Поверавање послова на реализацији 
пројеката из става 1. овог члана, врши се у циљу 
добијања средстава из Фонда за заштиту животне 
средине Републике Србије. 
 Поверавање послова Јавном комуналном 
предузећу „Комуналне службе“ врши се на период 
до коначне реализације наведених пројеката.

Члан 2.
 У оквиру поверених послова на санацији и 
рекултивације градске депоније „Јеремино поље“ 
и постојећег сметлишта у Пожаревцу на локацији 
„Градске утрине“, Јавно комунално предузеће 
„Комуналне службе“ Пожаревац дужно је да 
обави све потребне активности и послове који су 
предвиђени главним пројектима.
 За изградњу трансфер станице за прихват, 
делимичну прераду и дистрибуцију комуналног 
чврстог отпада, Јавном комуналном предузећу 
„Комуналне службе“ поверавају се послови на 
спровођењу поступка избора пројектанта за 
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израду пројектне документације, а по изради исте, 
предузимање потребних активности на реализацији 
пројекта.

Члан 3.
 Ради управљања пројектима из члана 
1. ове одлуке, Град Пожаревац ће формирати 
пројектни тим, са задатком да прати реализацију 
пројеката,сачињава извештаје и предузима друге 
активности потребне да би се пројекти из члана 1. 
ове одлуке реализовали.
 Овлашћује се Градоначелник града 
Пожаревца за доношење решења о именовању 
чланова пројектног тима из става 1. овог члана. 

Члан 4.
 Јавно комунално предузеће „Комуналне 
службе“ именоваће надзорни орган који ће бити 
задужен за пружање услуга комплетног стручног 
надзора у име Града Пожаревца и Фонда за 
заштиту животне средине Републике Србије, 
као суинвеститора у финансирању реализације 
наведених пројеката, те ће пружати помоћ 
суинвеститорима у техничкој и финансијској 
контроли радова и услуга на извођењу наведених 
пројеката.

Члан 5.
 Надзорни орган ће вршити контролу радова 
на депонији и сметлишту, проверавати извођење 
радова од стране извођача у складу са важећим 
прописима и уговорном документацијом. 

Члан 6.
 Након завршетка радова, надзорни орган 
ће припремити и издати потврду о окончаној 
ситуацији, верификујући извођачеве коначне 
ситуације.
 Надзорни орган ће издати потврду о 
одговорности за недостатке и припремити коначни 
извештај.

Члан 7.
 Наведени пројекти финансираће се из 
средстава буџета Града Пожаревца и средстава 
добијених од Фонда за заштиту животне средине 
Републике Србије.

Члан 8.
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења.

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Број: 01-06-111/15

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу чланова 1, 2, 3, 4, 5, 25. и 26. Закона 
о комуналним делатостима („Службени гласник  
РС”, бр. 16/97 и 42/98)  и  члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”,  
бр. 2/2008), Скупштина града Пожаревца на 
седници одржаној 18.09.2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о комуналном 

уређењу

Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу  („Служ-

бени гласник града Пожаревца”, бр. 4/09), у члану 
47. после става 1. додаје се нови став који гласи:

„За издавање решења неопходно је доста-
вити следећу документацију: 

- скицу трасе постављања инсталација,
- сагласност ЈП Дирекције за изградњу 

града Пожаревца - Сектор за зеленило, 
- доказ о уплати новчаних средстава 

ЈП Дирекцији за изградњу града 
Пожаревца за враћање раскопане јавне 
зелене површине у првобитно стање,

- сагласност јавних и других дистрибу-
тивних предузећа, које управљају 
појединим инсталацијама испод и 
изнад дела јавне зелене површине чије 
се ископавање планира,

- друге посебне сагласности, које по 
службеној дужности затражи орган 
надлежан за издавање решења.

Члан 2.
Члан 130. мења се и гласи:
„На јавним површинама могу се поставља-

ти заштитне или усмеравајуће ограде (жардињере, 
стубићи, кугле и др.), преклопници и запреке за 
возила.

Заштитне или усмеравајуће ограде (жар-
дињере, стубићи, кугле и др.), преклопници и 
запреке за возила, која се постављају на јавним 
површинама, постављају се на основу решења 
органа управе надлежног за послове урбанизма и 
сагласности саобраћајне инспекције.

Преклопнике и запреке, на обележеним 
јавним паркиралиштима, поставља предузеће 
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коме су поверени послови управљања јавним 
паркиралиштима”.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.09.2009. год.  Број: 01-06-111/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7 

 На основу члана 20. става 1. тачке 19. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07), члана 46. и 47. Закона о заштити од 
елементарних и других већих непогода(„Службени 
гласник СРС“ бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Службени 
гласник РС“ бр. 53/93, 48/94, и 101/05) и члана 
27. става 1. тачке 6. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 18. 09. 
2009. године, донела је 

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

ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ 
ВЕЋИХ НЕПОГОДА

Члан 1.
 У Одлуци о заштити од елементарних и 
других већих непогода („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 5/2009) члан 31. мења се и гласи:
 „Средства за заштиту од елементарних и 
других већих непогода обезбеђују се из следећих 
извора:

- у буџету Града наменска средства која 
се евидентирају као „стална буџетска 
резерва”;

- посебно издвојена средства из прихода 
буџета текуће године за отклањање 
последица елементарних непогода;

- из добровољних трансфера (донација 
правних и физичких лица) за отклањање 
последица елементарних непогода и 

- наменског трансфера средстава виших 
нивоа власти.“

Члан 2.
 После члана 31. додаје се нови члан који 
гласи:

„Члан 31а
 Средства обезбеђена из извора наведених у 
члану 31. могу се користити:

- за спровођење превентивних мера за 
заштиту од елементарних и других 
већих непогода;

- за спровођење мера заштите у случају 
непосредне опасности од елементарних 
и других већих непогода;

- за спровођење мера заштите кад 
наступи елементарна непогода;

- за спровођење мера за ублажавање и 
отклањање непосредних последица 
од елементарних и других већих 
непогода;

- за исплате накнаде грађанима, 
предузећима, установама и другим 
организацијама, које им припадају по 
закону у вези са њиховим учешћем у 
заштити од елементарних и других 
већих непогода;

- - за давање помоћи грађанима и правним 
лицима која су претрпела знатну штету 
од елементарних и других већих 
непогода и 

- за трошкове ангажовања органа и 
радних тела Града и трошкова у вези са 
мерама које они нареде ради заштите 
од елементарних непогода, као и за 
опремање радних јединица које образује 
Град.“

Члан 3.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

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

У Пожаревцу, 18.9.2009.год. Број:01-06-111/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 8. става 1. тачке 4. Закона 
о заштити становништва од заразних болести 
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(„Службени гласник Републике Србије“ број 
125/2004), члана 140. става 2. Закона о ветери-
нарству („Службени гласник Републике Србије“ 
број 91/05) и члана 27. става 1. тачке 6. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 2/2008), Скупштина града Пожаревца на 
седници од 18. 09. 2009. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНЕ 
СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
 У Одлуци о спровођењу превентивне 
систематске дезинсекције и дератизације на 
територији града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 4/2009) члан 4. мења се и 
гласи:
 „Средства за систематско спровођење 
дезинсекције обезбеђује се у буџету Града 
Пожаревца, а према годишњем програму наведеног 
у члану 3. ове одлуке.“

Члан 2.
 После члана 4. додаје се нови члан који 
гласи:

„Члан 4а.
 У случају када надлежно министарство 
на предлог стручне организације прогласи 
подручје Града Пожаревца заражено заразном 
болести, средства за извршење услуга спровођења 
систематске дератизације обезбеђују се у буџету 
Града Пожаревца, док набавку материјала- мамака 
обезбеђује надлежно министарство, а према 
годишњем програму наведеног у члану 3. ове 
одлуке.
 Осим случаја наведеног у ставу првом 
овог члана, у свим другим ситуацијама средства 
за намавку материјала- мамака и извршење услуге 
систематске дератизације, обезбеђују се у буџету 
Града Пожаревца.“

Члан 3.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

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

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Број: 01-06-111/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 9. Закона о социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 
53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 
и 115/05), члана 27. став 1. тачка 6. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008) и Стратегије развоја социјалне заштите 
града Пожаревца за период 2008. - 2012. године, 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
18.09.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити 

и социјалној сигурности грађана
града Пожаревца

Члан 1.
У Одлуци о правима у социјалној заштити 

и социјалној сигурности грађана града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09), у 
члану 2. после тачке 14. додаје се нова тачка 15 која 
гласи:

„Право на социјално становање у заштићеним 
условима”.

Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.

Члан 2.
После члана 21. додаје се наслов изнад члана и 

члан 21 а који гласи: „Право на социјално становање у 
заштићеним условима”.

Члан 21а
„Социјално становање под заштићеним 

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

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

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

као и домаћин социјалног становања и 
чланови његове породице”.

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

Члан 3.
После новог члана 21а у наслову бр. „15”, 

замењује се бројем „16”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Брoј: 01-06-111/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) 
и члана 27. става 1. тачке 6. и 8. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ 
број 2/2008), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 18. 09. 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
„Љубичево“ у Пожаревцу („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 3/2009) у члану 3. ставу 1. 
иза шифре делатности 63300- делатност путничких 
агенција, додаје се нова шифра делатности која 
гласи: 

 „92622- непоменуте спортске активности“.

Члан 2.
Управни одбор Јавног предузећа Љубичево 

је у обавези да усклади одредбе  Статута предузећа 
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од 
ступања на снагу исте. 
 Скупштина града Пожаревца даје 
сагласност на Статут.

Члан 3.
 Остале одредбе одлуке остају неизмењене.

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

У Пожаревцу, 18.09. 2009. године Број: 01-06-111/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

 На основу члана 134ђ. став 1. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/2008 и 6/2009), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 18.9.2009. године, донела је 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за одборнике Скупштине 

Градске општине Костолац

1. Расписују се избори за одборнике 
Скупштине Градске општине Костолац за 
6. децембар 2009. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу 
да теку од 1. октобра 2009. године. 

3. Изборе за одборнике Скупштине градске 
општине Костолац спровешће Градска 
изборна комисија у Пожаревцу, на основу 
аналогне примене одредаба Закона о 
локалним изборима и Закона о избору 
народних посланика.

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



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА18.09.2009. Број 6 - Страна 39

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број:01-06-111/3

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 („Службени гласник 
града Пожаревца” број 2/2008), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18. 09. 2009. године донела 
је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПОВЕРАВАЊУ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА И 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

поверавању одржавању паркова и зелених површина 
(„Службени гласник општине Пожаревац” број 
2/90).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивању у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.09.2009. год. Број: 01-06-111/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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 На основу члана 27. става 1. тачке 9. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 2/2008), Скупштина града 
Пожаревца, на садници од 18. 09. 2009. године 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Јавног радио- 

дифузног предузећа „Радио Пожаревац“

Члан 1.
 Даје се сагласност на Статут Јавног радио- 
дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаре-

вац број 141 од 26.08. 2009. године, који је Управни 
одбор Јавног радио- дифузног предузећа „Радио 
Пожаревац“ Пожаревац усвојио одлуком број 140/1 
од 26.08. 2009. године.

Члан 2.
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18. 09. 2009. год. Број: 01-06-111/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу Члана 16 Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности 
општег од интереса (Службени гласник Р.С.бр 
25/2000,25/2002,107/2005 и 108 /2005) и на основу 
чл.17 Одлуке о оснивању Јавног радио-дифузног 
предузећа “ Радио Пожаревац” Пожаревац 
(Службени гласник општине Пожаревац бр 
1/06)Управни одбор Јавног радио-дифузног 
предузећа “Радио Пожаревац” Пожаревац на 
седници од 25. августа 2009.године донео је

СТАТУТ
ЈАВНОГ РАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“РАДИО ПОЖАРЕВАЦ” ПОЖАРЕВАЦ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим Статутом утврђују се питања од 

значаја за организовање,рад и пословање Јавног 
радио-дифузног предузећа “Радио Пожаревац 
“Пожаревац (у даљем тексту : Предузеће) и то :

- Фирма и седиште Предузећа, 
- Делатност Предузећа,
- Заступање Предузећа,
- Одговорност Предузећа за обавезе,
- Утврђивање програмске и уређивачке 

оријентације,
- Капитал (средства )Предузећа,
- Организација Предузећа,
- Унапређење рада и развоја,
- Овлашћења оснивача и обезбеђење општег 

интереса,
- Расподела добити и покриће губитака,
- Средства резерви Предузећа, 
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- Органи Предузећа,
- Заштита животне средине,
- Пословна тајна и обавештење запослених,
- Одбрана,
- Права и дужности у штрајку,
- Учешће запослених у управљању 

Предузећем,
- Статусне промене,
- Сарадња са синдикатом,
- Општи акти Предузећа.

Члан 2
Оснивач Скупштина града Пожаревца 

је ОДЛУКОМ бр:01-06-3/2 од 10.02.2006. године 
основала ЈАВНО РАДИО -ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“РАДИО ПОЖАРЕВАЦ “ ПОЖАРЕВАЦ.

Права и обавезе оснивача утврђене су 
Одлуком оснивача из предњег става.

Члан 3
Рад Предузећа је јаван
Јавност рада обезбеђује се у складу са 

Законом и Статутом Предузећа.

II ФИРМА И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 

1. ФИРМА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4
Фирма Предузећа је: Јавно радио-дифузно 

предузеће “Радио Пожаревац” Пожаревац.
Скраћени назив фирме је Ј.П. Радио 

Пожаревац” Пожаревац. Седиште Предузећа је у 
Пожаревцу, ул.Таковска бр 5.

Члан 5
Одлуку о промени фирме и промени 

седишта Предузећа доноси Управни одбор на 
предлог директора, уз сагласност оснивача.

2. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК

Члан 6
Предузеће има свој печат.
Печат Предузећа је округлог облика и 

садржи фирму и седиште Предузећа.

Члан 7
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног 

облика и садржи водоравно исписан исти текст, 
као и на печату са местом за број,датумом и местом 
за седиште Предузећа.

Величину, начин коришћења, чувања и уништења 
печата и штамбиља, њихов број утврђује упутством 
директор Предузећа.

Члан 8
Предузеће има заштитни знак.
Заштитни знак утврђује директор 

Предузећа. 

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 9
Предмет пословања Предузећа чине следеће 

делатности :
- 92200-радио и телевизијска делатност 
- 64200-телекомуникација
- 74130- истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења 
- 22140-издавање звучних записа 
- 74402-остале услуге, рекламе и пропаганда
Јавно предузеће има и допунске делатности које 

се уређују статутом у сагласности са оснивачем.
- 22110- издавање књига,брошура,  музичких 

књига и других публикација

Члан 10
Одлуку о промени делатности Предузећа 

доноси Управни одбор Предузећа на предлог 
директора Предузећа уз сагласност оснивача.

IV  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 11
Предузеће заступа и представља директор 

Предузећа, без ограничења. 
У случају одсутности или спречености 

директора,Предузеће заступа лице које одреди 
директор.

Члан 12
Директор може, посебним пуномоћјем 

одређене послове из своје надлежности пренети 
и на друге запослене у Предузећу.

Пуномоћје се може издавати за појединачни 
правни посао или одређену врсту или групу 
правних послова.

Члан 13
Директор Предузећа има сва овлашћења у 

правном промету у оквиру делатности уписане у 
судски регистар. 

Директор је овлашћен да у име и за 
рачун Предузећа закључује уговоре и обавља 
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друге правне послове у складу са Законом,овим 
Статутом и одлукама Управног одбора.

V ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14
Предузеће има сва овлашћења у правном 

промету.
Предузеће има статус правног лица и 

одговара за обавезе у правном промету целокупном 
својом имовином.

VI УТВРЂИВАЊЕ ПРОГРАМСКЕ И 
УРЕЂИВАЧКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Члан 15
Програмску оријентацију и уређивачку 

политику,  на предлог директора и главног уредника 
и одговорног уредника “Радио Пожаревца” 
утврђује Управни одбор.
 Сагласност за програмску и уређивачку 
оријентацију даје оснивач.

Члан 16
Оснивач је одговоран за укупну 

програмску оријентацију и уређивачку политику 
Предузећа, која не може бити усмерена на насилно 
рушење Уставом утврђеног поретка, нарушавање 
територијалне целокупности и независности 
Релублике Србије, кршење Уставом зајемчених 
слобода и права човека и грађанина или на 
изазивање и подстицање националне, расне и 
верске нетрпељивости и мржње.

Члан 17
Директор и главни и одговорни уредник 

“Радио Пожаревца” одговоран је за остваривање 
утврђене програмске оријентације и уређивачке 
политике и за сваку објављену информацију осим 
када је информација објављена на захтев надлежног 
државног органа.

Члан 18
Предузеће је дужно да приликом 

информисања поштује опште уређивачке и 
програмске стандарде утврђене Законом.

VII КАПИТАЛ (СРЕДСТВА) ПРЕДУЗЕЋА

Члан 19
Имовину Предузећа чине средства и то: 

антенски стубови, предајници, објекти, уређаји, 
компјутери, лиценцирани програми и друга 

средства која су услов рада Предузећа и у функцији 
су обављања његове делатности, као и оснивачки 
улог Оснивача.

Оснивачки улог Града чини основни капитал 
предузећа. Имовина Предузећа не може се отуђити, 
односно, за располагање (отуђење и прибављање), 
потребна је сагласност Града, као Оснивача.

Члан 20
Материјалне услове за делатност Предузећа 

обезбеђују: 
1. Град Пожаревца као оснивач и то 

средствима предвиђеним финансијским 
планом Јавног предузећа за текућу 
годину. 

2. Предузеће продајом својих производа и 
услуга на тржишту 

3. Други органи и организације у складу са 
својим интересима и потребама. 

4. Непосредно од корисника 
5. Из других извора.

Члан 21
Односи у финансирању Предузећа сред-

ствима Буџета града Пожаревца уређују се угово-
ром који се закључује у писменом облику.

VIII ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 22
Предузеће је организовано као јединствена 

економско - пословна, техничко - технолошка 
целина

Организација Предузећа утврђује се према 
потребама пословања и обављања делатности 
Предузећа а у складу са захтевима научне 
организације рада.

IX УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 23
Управни одбор Предузећа доноси годишњи 

програм пословања уз сагласност оснивача.
Годишњи програм пословања из става 

1. овог члана посебно приказује планиране 
изворе прихода и позиције расхода по наменама, 
елементе за целовито сагледавање политике 
зарада и запослености у предузећу, критеријуме 
за коришћење средстава за помоћ, као и 
критеријуме за одређивање зараде председника 
Управног одбора и одређивање накнаде за 
рад председника Надзорног одбора и Чланова 
Управног и Надзорног одбора.
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На планове и програме из става 1. и 2. овог 
члана сагласност даје Оснивач.

Директор и главни и одговорни уредник са 
својим тимом припрема предлог Плана Предузећа

Члан 24
Управни одбор и директор Предузећа у 

оквиру својих права и дужности, дужни су да 
редовно прате и оцењују остваривање плана рада 
и развоја Предузећа и да предузимају мере и акције 
за њихово остваривање.

X ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА И 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

1. ОВЛАШЋЕЊЕ ОСНИВАЧА

Члан 25
У случају поремећаја у пословању 

Предузећа оснивач може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
Предузећа и обављање делатности за које је 
Предузеће основано, а нарочито

- Промену унутрашње организације 
Предузећа

- Разрешење органа које именује и 
именовање привремених органа 
Предузећа,

- Ограничења у погледу права располагања 
појединим средствима у државној 
својини,

- Ограничења права појединих делова 
Предузећа да иступају у правном 
промету са трећим лицима

- Друге мере одређене Законом.

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА

Члан 26
Ради обезбеђења заштите општег интереса 

Предузећа оснивач даје сагласност на
- Статут Предузећа
- ценовник услуга
- располагање имовином Предузећа веће 

вредности која је у непосредној функцији 
делатности од општег интереса,

- улагање капитала,
- статусне промене Предузећа
- Програм и одлуку о својинској 

трансформацији
- друге одлуке у складу са Законом којим се 

уређује обављање делатности од општег 
интереса.

XI РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА

Члан 27
Оснивач, односно власници капитала и 

улагачи учествују у расподели добити, односно 
у сношењу ризика и губитака, сразмерно уделу 
уложеног капитала у укупном капиталу Предузећа.

Члан 28
Расподела добити Предузећа врши се на 

основу одлуке Управног одбора, уз сагласност 
органа оснивача у складу са годишњим обрачуном 
Предузећа. 

Остварена добит Предузећа расподељује 
се:

- запосленима у Предузећу на име зараде, 
у складу са Правилником о раду,
- за резерве Предузећа а у складу са овим 
Статутом, 
- за друге намене у складу са Одлуком 
Управног одбора. 
- део који се усмерава Оснивачу и уплаћује 
на рачун јавних прихода

ХII СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 29
Предузеће формира обавезну резерву тако 

што из добити Предузећа издваја најмање 5% док, 
средства резерви не достигну најмање 10% основног 
капитала.

Ако се обавезна резерва из става 1овог 
Члана смањи мора се допунити до утврђеног 
износа.

Члан 30
Предузеће може имати посебне резерве у 

складу са Законом. 
Средства посебних резерви могу се 

користити и за друге намене,о чему Одлуку 
доноси Управни одбор.

XIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 31
Органи Предузећа су
- Управни одбор, као орган управљања
- Директор Предузећа, као орган 

пословођења
- Надзорни одбор, као орган надзора

 Управни одбор и директор чине Управу 
Предузећа. 
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1. Управни одбор

Члан 32
Управни одбор је орган управљања 

Предузећем.

Члан 33
Управни одбор има председника,заменика 

и седам чланова. 
Чланове Управног одбора Предузећа 

именује оснивач, и то:
- шест чланова из реда стручних и 

афирмисаних лица и добрих познавалаца 
делатности Предузећа у граду и

- три члана из реда запослених у Предузећу 
Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, са правом поновног избора.

Члан 34
За чланове Управног одбора Предузећа не 

може бити изабрано лице које је:
- Члан Управног одбора у највише три 

предузећа а председник у једном од тих предузећа,
- Власник, директор, члан Управног 

одбора или запослен у Предузећу које обавља 
исту или сродну делатност.

Члан 35
Председника и заменика председника 

Управног одбора Предузећа одређује оснивач 
актом о именовању Управног одбора.

Члан 36
Заменик председника замењује председ-

ника у свему кад је овај спречен да врши своју 
функцију

Чланове Управног одбора из реда запосле-
них Предузећа бирају запослени тајним гласањем 
између више кандидата.

Изабран је запослени за кога се изјасни 
већина укупног броја запослених.

Члан 37
Чланови Управног одбора Предузећа 

имају право на стимулативну накнаду за свој 
рад у складу са одлуком Градског већа града 
Пожаревца.

Члан 38
УПРАВНИ ОДБОР

1. Утврђује пословну политику;
2. Одлучује о статусним променама уз 

сагласност Оснивача;

3. Одлучује о имовини;
4. Усваја Извештај о пословању Предузећа, 

периодични и годишњи обрачун;
5. Доноси Статут уз сагласност оснивача;
6. Доноси годишњи програм пословања уз 

сагласност оснивача;
7. Доноси опште акте Предузећа која не 

доноси директор;
8. Доноси Одлуку о промени фирме и 

промени седишта Предузећа на предлог 
директора, уз сагласност оснивача;

9. Одлучује о промени средстава Предузећа у 
сладу са Законом;

10. Одлучује о расподели добити уз сагласност 
Оснивача;

11. Доноси инвестиционе одлуке;
12. Утврђује програмску оријентацију 

и уређивачку политику, на предлог 
директора и главног и одговорног 
уредника “Радио Пожаревца “;

13. Утврђује мере за спровођење пословне 
политике и плана рада и развоја 
Предузећа;

14. Утврђује програм мера које произилазе из 
послова одбране ;

15. Одлучује о образовању цена услуга које 
пружа Предузеће уз сагласност оснивача;

16. Доноси одлуке о начину унутрашњег 
организовања и вршења делатности ;

17. Доноси одлуке о усвајању извештаја за 
обрачун, односно о попису средстава и 
извора средстава;

18. Доноси пословник о свом раду ;
19. Обавља и друге послове утврђене 

Законом, овим Статутом, актом о 
оснивању и општим актима Предузећа.

Члан 39
Управни одбор Предузећа ради и одлучује 

по правилу на седницама. 
Управни одбор може пуноважно да ради и 

одлучује ако је седници присутно више од половине 
укупног броја чланова.

Члан 40
О доношењу општих аката из своје 

надлежности Управни одбор одлучује већином 
гласова свих чланова.

Друге одлуке из свог делокруга Управни 
одбор доноси већином гласова присутних 
чланова.
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Члан 41
У хитним случајевима, када одлагање 

доношења одређене одлуке не би било у интересу 
предузећа, Управни одбор може донети 
одлуку и без сазивања и одржавања седнице 
(писмено,телефонски, телеграфски) ако се томе не 
противи ни један члан Управног одбора.

На првој седници по доношењу Одлуке 
писмено, телефонски, телеграфски, председник 
Управног одбора подноси информацију о донетој 
одлуци и разлозима за њено доношење, на начин и 
по поступцима предвиђеним овим чланом.

Члан 42
Члан Управног одбора Предузећа не 

може гласати кад Управни одбор одлучује о
1. Ослобађању од обавезе и одговорности тог 

члана ;
2. Признавању погодности члана на рачун 

Предузећа;
3. Утврђивању захтева које Предузеће има у 

односу на тог члана;
4. Покретању или одустајању од спора против 

тог члана.;
5. Другим случајевима, када тај члан 

има интерес противан интересу 
Предузећа.

Члан 43
Управни одбор може образовати сталне и 

повремене комисије, као и друга тела за вршење 
послова из своје надлежности. 

Комисија и тела из става 1 овог члана 
Управни одбор образује својом Одлуком.

Члан 44
Начин рада и одлучивања на седници 

Управног одбора ближе се регулише Пословником 
о раду.

2. Директор Предузећа

Члан 45
Директор је орган пословођења у Предузећу 

Директора Предузећа именује и разрешава оснивач.  
Директор је истовремено и главни и одговорни 
уредник. 

За директора може бити именовано лице 
које поред општих услова предвиђених Законом 
испуњава и следеће посебне услове:  

- да има VII степен стручне спреме 
- да има најмање 5 година радног искуства 

на руководећим пословима.

Члан 46
Мандат директора траје 4. четири године.
Исто лице може поново бити именовано за 

директора.

Члан 47
Одлуком о именовању директора утврђује 

се дан ступања на дужност директора Предузећа.
Са именованим директором председник 

Управног одбора у име оснивача закључује уговор 
којим се ближе утврђују његова права и обавезе.

Члан 48
Ако директор Предузећа није могао бити 

именован, оснивач поставља вршиоца дужности 
директора. 

Вршилац дужности директора има сва 
права, дужности и одговорности директора 
Предузећа.

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже годину дана од 
постављања.

Члан 49
Директор обавља следеће послове

- води пословање Предузећа
- представља и заступа Предузеће пред 

трећим лицима и одговоран је за законитост 
рада Предузећа,

- предлаже основе пословне политике, 
програм рада и програмске концепције и 
план развоја и предузима мере за њихово 
спровођење,

- извршава одлуке Управног одбора, односно 
стара се о њиховом спровођењу,

- именује и разрешава радника са посебним 
овлашћењима и одговорностима,

- самостално доноси одлуке у складу са 
својим овлашћењима,

- доноси општи акт о систематизацији 
послова и радних задатака,

- одлучује о доприносу запослених у раду у 
складу са колективним уговором, односно 
општим актом,

- одлучује о распоређивању запослених, 
- подноси извештај о резултату пословања 

по периодичном извештају и годишњем 
обрачуну,

- учествује у раду Управног одбора (без 
права гласа),

- одобрава службена путовања, 
- даје мишљење и предлоге самостално или 

које од њега Управни одбор затражи, 
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- дужан је да Управни одбор упозори на 
нецелисходне и незаконите одлуке и акта,

- у процесу рада има право и дужност да 
издаје налоге запосленима или групама 
запослених за извршење одређених послова 
или задатака у складу са општим актом 
(доноси наредбе, решења),

- образује радне групе, комисије за 
извршавање одређених послова, 

- врши пријем запослених у складу са 
Закомом, 

- одлучује о средствима за личну и заједничку 
потрошњу запослених,

- предлаже начелну програмску концепцију 
и развојну политику радија, 

- планира број на колегијуму, 
- даје предлоге за распоред новинара по 

областима, 
- обавља и друге послове у складу са Статутом 

и Законом. 

Члан 50
Ако директор Предузећа сматра да је општи 

акт Предузећа супротан закону или другом пропису, 
дужан је да такав акт обустави од извршења и да 
о томе без одлагања обавести орган који је донео 
такав акт.

Директор ће у року од три дана, од дана 
обуставе обавестити надлежни орган Скупштине 
града Пожаревца.

Члан 51
Директор Предузећа одговара за свој рад 

Управном одбору Предузећа и Оснивачу.

Члан 52
Директор Предузећа може бити разрешен 

дужности пре истека времена на које је именован 
на лични захтев, када у свом раду поступа супротно 
одредбама Закона,Статута, Одлука Оснивача 
и Управног одбора и другим случајевима на 
образложени предлог надлежног органа Града.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 53
Надзорни одбор је орган надзора 

Предузећа.

Члан 54
Надзорни одбор Предузећа има председника 

и шест Чланова.

Председника и четири Члана именује 
Скупштина града из реда стручних и афирмисаних 
радника из делатности Предузећа,а два Члана из 
реда запослених у Предузећу.

Чланове Надзорног одбора из реда 
запослених у Предузећу бирају запослени тајним 
гласањем између више кандидата.

Изабран је онај запослени за кога се 
изјасни већина укупног броја запослених.

Члан 55
За члана Надзорног одбора Предузећа не 

могу бити бирани:
1. Чланови Управног одбора Предузећа;
2. Директор Предузећа;
3. Заступници и прокуристи Предузећа;
4. Лице које је Члан Надзорног одбора у три 

друга предузећа која не обављају исти 
или сродну делатност;
Председник Надзорног одбора не може 

иствремено обављати функцију председника 
Надзорног одбора у другом Предузећу.

Члан 56
Чланови Надзорног одбора именују се на 

четири године,с правом поновног избора.

Члан 57
Надзорни одбор обавља следеће послове

1. врши надзор над законитошћу рада 
Управног одбора и директора,

2. прегледа периодичне и годишње 
обрачуне и утврђује да ли су сачињени у 
складу са прописима,

3. утврђује да ли се пословне књиге и друга 
документа Предузећа воде уредно и у 
складу с прописима, а може их дати на 
вештачење,

4. извештава о годишњим рачуноводственим 
исказима и извештајима о пословању 
Предузећа који се односе на Управном 
одбору и Оснивачу.,

5. даје мишљење о предлозима за расподелу 
добити Предузећа.

6. разматра извештаје ревизора, 
7. доноси Пословник о свом раду,
8. обавља и друге послове утврђене 

Законом,овим Статутом и оснивачким 
актом.

Члан 58
Надзорни одбор ради и одлучује на 

седницама.
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Седнице надзорног одбора сазива и 
руководи њиховим радом председник надзорног 
одбора и оне су по правилу јавне.

Члан 59
Начин рада и одлучивања на седницама 

Надзорног одбора ближе се регулише Пословником 
о раду.

Члан 60
Одговорног уредника за поједина издања 

и рубрике поставља директор Предузећа.

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 61
У свом пословању Предузеће је дужно да 

се придржава свих позитивних прописа који се 
односе на заштиту животне средине.

XV ПОСЛОВНА ТАЈНА И ОБАВЕШТЕЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 62
Пословну тајну представљају исправе и 

подаци утврђени Одлуком управе предузећа као 
такве, чије би саопштење неовлашћеном лицу 
по процени управе било противно пословању 
Предузећа и штетно његовим интересима и 
пословном угледу.

Члан 63
Поред података који су Законом 

проглашени за пословну тајну, пословном тајном 
у Предузећу сматрају се :

- исправе и подаци које надлежни орган 
прогласи пословном тајном,

- документа и подаци које надлежни орган 
као поверљив саопшти Предузећу,

- подаци који садрже понуде за конкурс 
или јавно надметање, до објављивања 
резултата конкурса,

- подаци од посебног друштвено-економског 
значаја, 

- техничка решења,
- планови развоја и други планови 

Предузећа,
- план физичко-техничког обезбеђења 

објеката и имовине Предузећа,
- документи и подаци који се односе 

на послове које Предузеће обавља за 
послове одбране, ако су означени као 
војна тајна.

Члан 64
Посебним општим актом ближе се одређује 

начин руковања исправама и подацима који се 
сматрају пословном тајном и друге околности од 
интереса за чување пословне тајне.

Члан 65
Пословну тајну дужни су да чувају чланови 

Управног и Надзорног одбора, директор и сви 
запослени који на било који начин сазнају за 
исправе или податке који се сматрају пословном 
тајном.

Обавезе чувања пословне тајне не престаје 
ни након што лица наведена у ставу 1 овог члана 
изгубе статус на основу кога су одговорна за 
чување пословне тајне Предузећа.

Члан 66
Управа Јавног предузећа обавештава 

запослене:
- о свом раду, пословању и материјално-

финансијском стању Јавног предузећа
- кретању и променама зарада
- положају запослених
- мерама за побољшање услова рада
- расподели добити
- статусним променама
- раду Управног одбора
- извештајима Надзорног одбора
- питањима одбране
- аналазима и одлукама надлежних органа 

који се односе на рад у пословању Јавног 
предузећа

- о другим питањима од интереса за 
остваривање права запослених.

Члан 67
Обавештавање запослених мора бити 

свестрано, благовремено, редовно,истинито,дато 
на начин приступачан запосленима.

Члан 68
Обавештавање запослених врши се на 

огласној табли и на други погодан начин.

Члан 69
Представници запослених у Управном 

одбору имају право и дужност да обавештавају 
запослене о раду органа управљања и свом раду у 
овом органу.

Члан 70
Обавештавање о пословању Јавног 

предузећа и постигнутим резултатима не врши се 
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уколико таква информација представља пословну 
тајну.

XVI ОДБРАНА

Члан 71
Запослени у Предузећу имају право и 

дужност да учествују у организовању, остваривању 
и унапређењу одбране у оквиру његове делатности 
из цивилног сектора.

Члан 72
Припреме Предузећа за обављање 

делатности за рад у ратним условима и учешће у 
одбрани земље, заснивају се на Закону о одбрани и 
актима која регулишу одбрамбене припреме а која 
доносе Одељење за одбрану Пожаревац у складу са 
Законом.

Члан 73
Предузеће врши промене и анализе својих 

услова, потреба и могућности за одбрану и рад у 
ратним условима, на основу извода из Плана 
делатности Одељења одбране Пожаревац, а на 
основу којих израђује сопствени план одбране.

Члан 74
Планирање одбране у Предузећу се врши :

1. Мерама приправности,
2. Ратну организацију и систематизацију.
3. Задатке и мере за мобилизацију, 
4. Мере којима се обезбеђује вршење 

производње, снабдевање сировинама, 
репроматеријалом, енергијом и другим 
потребама,

5. Функционисање цивилне заштите,
6. Извод из плана функционисања веза 

руковођења, 
7. Извод из плана за организацију и 

функционисање службе осматрања и оба-
вештавања,

8. Мере безбедности и заштиту објекта,
9. Друге мере од значаја за функционисање 

и рад Предузећа и других организација.

Члан 75
Управни одбор у свом делокругу:
- утврђује основе организације и припрема 

за одбрану
- доноси план одбране
- утврђује изворе финансирања припрема 

за одбрану, у оквиру плана,
- доноси општа акта из области одбране и 

обезбеђења,

- доноси одговарајуће закључке у вези са 
извештајима и спровођењем припрема.

Члан 76
Директор је руководилац припрема за 

одбрану. 
Директор има права и дужности
- непосредно се брине о примени закона, 

прописа, одлука надлежних органа, 
општих аката предузећа и одлуке 
Управног одбора

- руководи припремама за одбрану и 
одговоран је за израду плана за одбрану 
Предузећа.

- непосредно организује спровођење 
прописаних мера и поступака за чување 
и заштиту тајних података

- врши и друга права и дужности утврђене 
општим актом о одбрани.

Члан 77
Предузеће је дужно да одмах објави 

одређена обавештења ради извршавања задатака 
Службе осматрања и обавештавања на захтев 
Министарства одбране - Одељење одбране 
Пожаревац у случају непосредне ратне опасности, 
у рату и за време елементарних и других већих 
непогода и опасности.

Предузеће је дужно да обезбеди преношење 
одговарајућих обавештења од интереса за одбрану 
Републике из Центра за обавештење Службе за 
осматрање и обавештавања.

XVII ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ

Члан 78
Запослени остварују право на штрајк под 

условима утврђеним Законом уз минимум процеса 
рада за време трајања штрајка како је Законом 
регулисано.

Члан 79
Директор Предузећа решењем ће одре-

дити запослене који ће радити на извршавању 
послова по прибављеном мишљењу штрајкачког 
одбора.

Према запосленом који не изврши налог 
директора из става 1 овог члана, биће предузете мере 
утврђене Законом и општим актима Предузећа.

XVIII УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 
УПРАВЉАЊУ ПРЕДУЗЕЋЕМ
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Члан 80
Запослени имају право на учешћа у 

управљању Предузећем, које остварују непосредно 
или преко својих органа.

Члан 81
У остваривању своје функције у управљању 

Предузећем органи Предузећа су дужни да 
остварују сарадњу са запосленим у Предузећу, 
њиховим органима и представницима.

Члан 82
Запослени у Предузећу имају право да 

буду редовно и благовремено обавештени о раду и 
пословању Предузећа.

Члан 83
Органи Предузећа дужни су да размотре 

сваки предлог, мишљење и иницијативу запослених 
или њихових органа и да се о томе изјасне.

Члан 84
Овлашћени представници Предузећа 

дужни су да се одазову позиву запослених у 
Предузећу, или њихових органа и да присуствују 
њиховом састанку.

XIX  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 85
Одлуке о статусној промени доноси 

Оснивач.

Члан 86
Предузеће може променити облик у други 

ако испуњава услове тог облика утврђеног Законом 
о привредним друштвима. 

Одлуку о промени облика Предузећа доноси 
Оснивач.

XX  САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 87
Синдикат као општа струковна 

организација, своју функцију остварује у складу 
са Законом, колективним уговором и одредбама 
Статута Предузећа.

Члан 88
Управни одбор, директор и други органи 

у Предузећу, у складу са Законом, овим Статутом 
и другим општим актима, дужни су да Синдикат 

обавештавају о свим питањима рада и пословања 
Предузећа и остваривања друштвено-економ-
ских и других права и дужности запослених и да 
захтевају сарадњу и помоћ Синдиката.

Члан 89
Предузеће. односно његови органи дужни 

су да Синдикату омогуће деловање у складу са 
његовом улогом и задацима. 

Управни одбор је дужан да

1. размотри и заузме ставове о покретним 
иницијативама, захтевима и предлозима 
Синдиката, а посебно по Одлукама од 
значаја за материјални, економски и 
социјални положај запослених у 
Предузећу;

2. обавештава Синдикат о питањима која 
су од битног значаја за материјални и 
социјални положај запослених и да 
доставља позиве са материјалима ради 
присуствовања седницама на којима се 
разматрају његова мишљења, предлози, 
иницијативе, односно на којима се одлучује 
о појединачним правима запослених.

Члан 90
Предузеће обезбеђује организацији 

Синдиката услове за њихов рад и деловање по Закону 
уколико стекну право већинског Синдиката.

XXI ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 91
Општа акта предузећа су Статут, Правил-

ници. Одлуке којима се на општи начин уређују 
одређена питања и Пословници.

Члан 92
Правилнике и одлуке доноси Управни 

одбор ако за доношење појединих општих аката 
није надлежан директор Предузећа.

Члан 93
Статут је основни општи акт Предузећа 

којим се утврђују најважнији односи и питања у 
Предузећу.

Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом.

Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу морају бити у 
складу са општим актима Предузећа.
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Члан 94
Управни одбор Предузећа на предлог 

директора Предузећа разматра и усваја Статут.
Усвојени Статут Предузећа прослеђује 

Скупштини града Пожаревца која даје сагласност 
на Статут.

Члан 95
Поступак који се примењује за доношење 

Статута и других општих аката примењује се 
приликом њихових измена и допуна.

XXII ПОСЛОВНА АКТА НАМЕЊЕНА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Члан 96
Пословна акта намењена трећим лицима, 

као што су меморандум, фактура, наруџбеница и 
слично, поред фирме и седишта морају садржати:

1. Означење Агенције за привредне регистре, 
2. Број регистарског уписа,
3. Број рачуна Предузећа, 
4. Матични број Предузећа.-ПИБ

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 97
Тумачење одредаба овог Статута даје 

Управни одбор Предузећа.

Члан 98
За све што није регулисано овим Статутом 

примењиваће се одредбе Закона о привредним 
друштвима Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса и Закона 
о јавном информисању, као и осталих важећих 
прописа Републике Србије.

Члан 99
Даном доношења овог Статута, престаје 

да важи Статут усвојен на седници Управог 
одбора 6.03.2006. године, на који је тадашњи сазив 
СО Пожаревац 31.03.2006.године дао Решење о 
усвајању.

Овај Статут ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања на огласној табли Предузећа, 
а по добијању сагласности од стране Скупштине 
града Пожаревац.

Председник Управног одбора 
Ј.П. “Радио Пожаревац”

Предраг Радовановић, с.р.

15

На основу члана 27. става 1. тачке 9. 
Статута града Пожаревца («Службени гласник 
града Пожаревца» бр. 2/2008), Скупштина града 
Пожаревца, на садници од 18. 09. 2009. године 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Фонда за 

развој Града
 

Члан 1.
 Даје се сагласност на Статут Фонда за 
развој Града број 71/2009 од 31.08.2009. године, који 
је Управни одбор Фонда за развој Града усвојио 
одлуком број 70/2009 од 31.08.2009. године.

Члан 2.
 Ово решење објавити у “Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 18.09.2009. год. Број: 01-06-111/18

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р. 
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На основу члана 7. става 1. тачке 1. и става 
2. Одлуке о оснивању Фонда за развој Града 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 3/2009), 
Управни одбор Фонда за развој Града Пожаревца 
на седници од 31.08.2009. године, донео је

СТАТУТ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

Члан 1.
Фонд за развој Града Пожаревца основан 

је Одлуком о оснивању Фонда за развој Града 
(„Службени гласник општине Пожаревац” број 
8/92 и 5/05 и „Службени гласник града Пожаревца” 
број 1/09), а пречишћен текст одлуке објављен у 
„Службеном гласнику града Пожаревца” број 3/09), 
ради обезбеђења материјалних и других услова 
за заштиту, коришћење и унапређење добара од 
општег интереса и природних и радом створених 
вредности човекове средине на територији Града 
Пожаревца.
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Члан 2.
Фонд послује под називом: ”Фонд за развој 

Града, Пожаревац“. 
О промени назива Фонда за развој Града 

одлучује Управни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 3.
У правном промету Фонд за развој Града 
користи:

- печат округлог облика, пречника 
30мм, са кружно исписаним текстом 
на српском језику ћирилицом : 
Фонд за развој Града, Пожаревац;

- штамбиљ има облик правоугаоника, 
димензија 55х35мм, са текстом на 
српском језику ћирилицом:

„Република Србија
Фонд за развој Града

Пожаревац
Инт. број:_____________________
Датум:________________________

Пожаревац”

Број печата и штамбиља и начин њихове 
употребе, чувања и руковања, регулисаће се 
посебном одлуком Управног одбора.

Члан 4.
Седиште Фонда за развој Града је у 
Пожаревцу, улица Дринска број 2.
Фонд за развој Града има својство правног 

лица са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом, одлуком о оснивању, овим 
статутом и другим прописима.

Фонд послује у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем.

Члан 5.
Средства Фонда за развој Града обезбеђују 
се из:

- накнаде за коришћење угља, нафте 
и гаса коју уплаћују предузећа која 
обављају делатност производње 
електричне енергије, производње 
угља површинском експлоатацијом и 
производње нафте и гаса у складу са 
законом.;

- средстава која предузећа удружују са 
средствима Фонда и

- остала средства која Фонд оствари у 
складу са законом ( камате и сл.).

Члан 6.
Средства Фонда за развој Града користе се 
за:
1. финансирање изградње објеката 

и извођење других радова ради 
спречавања и отклањања штетних 
последица изведених радова на 
изградњи термоелектрана или 
отварања експлоатационих поља и 
штетних последица коришћења тих 
објеката;

2. решавање питања егзистенције људи 
са подручја где се врши експлоатација 
минералних сировина;

3. обнављање и уређење деградираног 
земљишта у циљу оспособљавања за 
пољопривредну производњу;

4. за заштиту животне средине;
5. за изградњу и одржавање објеката 

инфраструктуре и других насељских 
садржаја и

6. за развој предузећа на територији 
Града Пожаревца.

Члан 7.
Фонд остварена средства, за финансирање 

намена утврђених чланом 6. тачкама 3. 4. и 5. 
користе се, по правилу, без обавезе враћања.

Средства за финансирање намена из члана 
6. тачке 1. 2. и 6. користе се по правилу у виду 
кредита под условима из одлуке управног одбора, 
а по критеријумима економске оправданости 
инвестиција и ефикасности инвестирања.

Члан 8.
Средства из члана 6. и 7. ове одлуке користе 

се према годишњим плановима, које предлаже 
Управни одбор Фонда, уз сагласност оснивача.

Средства Фонда додељују се корисницима 
средстава на основу конкурса који расписује 
и спроводи Фонд на почетку сваке године, а 
најкасније до 15. јануара текуће године.

Члан 9.
Фонд за развој Града ступа у правне 

пословне односе са трећим лицима у оквиру 
уписане делатности и преузима права и обавезе 
преко законског и овлашћеног заступника и 
представника на начин и под условима утврђеним 
законом и овим статутом.

Фонд за развој Града подстиче, 
успоставља и остварује сарадњу са међународним 
финансијским институцијама и другим правним 
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и физичким лицима ради финансирања изградње 
објеката и извођења других радова ради 
спречавања и отклањања последица изведених 
радова на изградњи термоелектрана или отварања 
експлоатационих поља и отклањања штетних 
последица коришћења истих.

Члан 10.
Фондом за развој управља Управни одбор 

као орган управљања који врши законом и овим 
статутом утврђене обавезе и функције.

Управни одбор чине председник, заменик 
председника и 9 чланова, које именује и разрешава 
Скупштина града Пожаревца, са мандатом од 
четири године, са могућношћу поновног избора.

Управни одбор врши следеће послове:

1. доноси Статут Фонда за развој града, на 
који сагласност даје оснивач Фонда;

2. доноси годишњи програм рада и 
финансијски план, као и вишегодишњи 
план на које сагласност даје оснивач 
Фонда;

3. доноси програм коришћења средстава:
4. доноси годишњи завршни рачун Фонда;
5. прати реализацију програма и врши 

контролу над рационалним коришћењем 
средстава

6. доноси општа акта;
7. доноси одлуке о пласману слободних 

средстава;
8. организује пословање Фонда и врши 

друге послове у вези са радом Фонда 
и реализацијом програма коришћења 
средстава.

Члан 11.
Управни одбор Фонда за развој Града ради 

колективно и своје одлуке доноси на седницама.
Управни одбор може пуноважно одлучивати 

ако је на седници присутна већина чланова 
Управног одбора.

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако 
су за њих гласала већина присутних чланова.

Члан 12.
Чланови Управног одбора имају право 

на накнаду за рад, а у висини утврђеној одлуком 
Градског већа града Пожаревца.

Члан 13.
 Фонд за развој Града представља и заступа 
председник Управног одбора Фонда.

Члан 14.
Наредбодавац за извршење финансијског 

плана Фонда је председник Управног одбора 
Фонда.

Члан 15.
Наредбодавац ће издати налог да се 

средства Фонда исплате кориснику само под 
условом да је закључен уговор о коришћењу 
средстава уз претходно спроведени поступак за 
избор корисника средстава.

Члан 16.
Средства Фонда која се користе према 

одредбама овог статута, а нису додељена и средства 
која су додељена, а нису дата на коришћење, могу се 
користити за краткорочно кредитирање корисника 
средстава који врши улагања у намене из члана 6. 
става 1. тачке 1. ове одлуке.

Краткорочни кредити одобраваће се са 
роком враћања од 90 дана и каматом у износу 
од 50% од висине есконтне стопе Народне банке 
Србије.

Наплаћена средства по основу камате из 
става 1. и 2. овог члана користиће се за финансирање 
намена из члана 6. ове одлуке.

Члан 17.
Привремено слободна средства на рачуну 

Фонда, Управни одбор може посебном одлуком 
орочити код банке.

Члан 18.
Фонд може преузимати дугорочне обавезе 

на терет својих средстава. 
Град у својству оснивача Фонда одговара за 

дугорочне обавезе Фонда, ако је дао сагласност за 
преузимање таквих обавеза.

Члан 19.
Општа акта Фонда за развој Града су:
- Програм коришћења средстава Фонда за 

развој Града;
- Финансијски план Фонда за развој 

Града;
- Пословник о раду Управног одбора;
- Правилник о условима, начину, 

критеријумима и мерилима за доделу 
средстава.

Члан 20.
Стручне, оперативне и административно- 

техничке послове Фонда за развој Града врши 
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одељење Градске управе града Пожаревца, 
надлежно за послове финансија.

Члан 21.
Доношењем овог статута престаје да важи 

Статут Фонда за развој општине Пожаревац број 
06-53/92 од 10.11.1992. године.

Члан 22.
На одредбе овог статута, Скупштина 

Града Пожаревца, у својству оснивача Фонда, даје 
сагласност.

Члан 23.
 Овај статут ступа на снагу даном давања 
сагласности оснивача на исти.

У Пожаревцу, 31.08. 2009. године  Број: 71/2009

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Десимир Стевић, дипл. инж. рударства, с.р.

17

На основу члана 8 став 1 Закона о средствима 
у својини Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и члана 27 
Статута Града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008) Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној 18.09.2009 године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Меморандум о 

разумевању потписан од стране Министарства 
рада и социјалне политике Републике Србије, 
Града Пожаревца, Комесаријата за избеглице 
Републике Србије и Центра за социјални рад у 
Пожаревцу ради реализације пројекта „ Подршка 
интеграцији избеглих лица и побољшања 
услова интерно расељених лица у Србији”, ( у 
даљем тексту Пројекат ) за изградњу стамбеног 
објекта са двадесет стамбених јединица на кп. бр. 
7766/94 КО Пожаревац

Члан 2.
За реализацију пројекта Град Пожаревац 

обезбеђује земљиште и то кп. бр. 7766/94 КО 
Пожаревац у површини од 22, 44 ара на локацији 

„Расадник север”, чији је власник Република 
Србија-корисник Скупштина општине Пожаревац.

Члан 3.
Ово решење биће достављено Републичкој 

дирекцији за имовину Републике Србије у Београ-
ду за добијање сагласности Владе Републике 
Србије ради прибављања у државну својину 
непокретности - изградњом вишеспратног стам-
беног објекта са двадесет стамбених јединица у 
ул. 27. април у Пожаревцу.

Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 18.09.2009. год. Број: 01-06-111/20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 27. става 1. тачке 12. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18.09.2009. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Славка Слипчевића, члана 

Градског већа града Пожаревца

I
Разрешава се Славко Слипчевић, дипл.инж.

рударства из Костолца, ул. Николе Тесле бр. 22/АЗ, 
дужности члана Градског већа града Пожаревца, са 
18.09.2009. године, на основу поднете оставке.

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

У Пожаревцу, 18.09.2009. године Број: 01-06-111/21a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА18.09.2009. Број 6 - Страна 53

19

На основу члана 27. става 1. тачке 12. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, доне-
ла је 

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Градског већа града Пожаревца

I
 За члана Градског већа града Пожаревца 
изабран је Томислав Петров, дипл. економиста  из 
Кленовника.

II 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-21б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 5. и 8. Одлуке о оснивању 
Фонда за доделу стипендија и награда на 
подручју града Пожаревца (пречишћен текст), 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09) и 
на основу члана 27. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
18.09.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању секретара Фонда за доделу 
стипендија и награда на подручју града 

Пожаревца

I
Именује се Жарић Сања за секретара 

Фонда за доделу стипендија и награда на 
подручју града Пожаревца, запослена у Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града 
Пожаревца.

II
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.09.2009. год. Бр.:01-06-01-111/22a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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На основу члана 14. става 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 18.9.2009. године, донела је 

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

заменика члана Градске изборне комисије 
у Пожаревцу

I
 Разрешава се Петров Томислав, дипл.
економиста из Кленовника дужности члана Градске 
изборне комисије у Пожаревцу, кога је предложила 
Одборничка група Демократске странке и Раду Коса 
из Костолца, ул. Николе Тесле бр. 18/26 дужности 
заменика члана коју је предложила Одборничка 
група Демократске странке.

II 
Именује се Бундало Мирослав, струковни 

економиста из Костолца, ул. Николе Тесле бр. 
22/Д3 за члана Градске изборне комисије у 
Пожаревцу, кога је предложила Одборничка група 
Демократске странке и Деспотовић Драгана, 
дипл. инж. производног менаџмента из Костолца, 
ул. Карађорђева бр. 26 за заменика члана, коју 
је предложила Одборничка група Демократске 
странке. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 4. Одлке о образовању 
Савета за младе града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, 
донела је 

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

за младе града Пожаревца

I
 Разрешава се Цветковић Јелица из Костолца, 
ул. Николе Тесле бр. 22Ф/3 дужности члана Савета 
за младе града Пожаревца. 

II 
 Именује се Миленковић Маја, економиста 
из Пожаревца, ул. Боже Димитријевића бр. 60 за 
члана Савета за младе града Пожаревца. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа “Топлификација” Пожаревац 
(пречишћен текст), (“Службени гласник града 
Пожаревац”, бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 18.9.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора и Надзорног одбора 
Јавног предузећа “Топлификација” у 

Пожаревцу 

I
 Разрешава се Петров Томислав из 
Кленовника дужности члана Управног одбора 
Јавног предузећа “Топлификација” у Пожаревцу.

Разрешава се Манев Саша из Пожаревца, ул. 
Прва пролетерска бр. 18, дужности члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Топлификација” у 
Пожаревцу.
 

II
Именује се Стојићевић Иван из Костолца, 

ул. Кнеза Лазара бр. 26 за члана Управног одбора 
Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу

Именује се Бегић Сребренка из Пожаревца, 
ул. Ђоке Пајковића бр. 41/2 за члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Топлификација” у 
Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. год. Број: 01-06-111/22г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

24

На основу члана 10. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа “Комуналне службе” 
Пожаревац (пречишћен текст), (“Службени 
гласник града Пожаревац”, бр. 3/09) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, 
донела је 

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

члана Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Комуналне службе” у Пожаревцу 

I
 Разрешава се Филиповић Срђан из 
Пожаревца, ул. Поречка бр. 28/А дужности 
председника Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Комуналне службе” у Пожаревцу.
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Разрешава се Илић Дарко из Пожаревца, ул. 
Браничевска бр. 20/32 дужности члана Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа “Комуналне 
службе” у Пожаревцу.
 

II
Именује се Илић Дарко, економиста 

из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 20/32 за 
председника Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Комуналне службе” у Пожаревцу.

Именује се Саша Манев, правник из 
Пожаревца, ул. Прва пролетерска бр. 18 за члана 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Комуналне службе” у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ (пречишћен 
текст), (“Службени гласник града Пожаревац”, 
бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 18.9.2009. године, донела је 

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

Управног одбора Фондације „Пожаревачки мир 
1718“ у Пожаревцу 

I
 Разрешава се Богић Горан из Драговца 
дужности члана Управног одбора Фондације 
„Пожаревачки мир 1718“ у Пожаревцу.

II
Именује се Филиповић Срђан из Пожаревца, 

ул. Поречка бр. 28/а за члана Управног одбора 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању 
Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца (пречишћен текст), (“Службени 
гласник града Пожаревац”, бр. 4/09) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, 
донела је 

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

заменика председника и два члана Управног 
одбора Фонда за заштиту животне средине 

града Пожаревца 

I
 У Управном одбору Фонда за заштиту 
животне средине града Пожаревца разрешавају се:

1. Савић Драган из Пожаревца, ул. 
Омладинска бр. 16, дужности 
председника Управног одбора;

2. Гојковић Драшко из Брадарца дужности 
заменика председника Управног 
одбора;

3. Пивац Жарко из Пожаревца, ул. Моше 
Пијаде бр. 29/9, дужности члана 
Управног одбора; и

4. Ђукић Слободан из Пожаревца, ул. 
Моравска бр. 7, дужности члана 
Управног одбора.

 
II

У Управни одбор Фонда за заштиту животне 
средине града Пожаревца именују се:

1. Пивац Жарко из Пожаревца, ул. 
Моше Пијаде бр. 29/9, за председника 
Управног одбора;

2. Ђукић Слободан из Пожаревца, ул. 
Моравска бр. 7, за заменика председ-
ника Управног одбора;
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3. Савић Драган из Пожаревца, ул. 
Омладинска бр. 16, за члана Управног 
одбора; и

4. Гојковић Драшко из Брадарца за члана 
Управног одбора.

III
Ово решење објавити у “Службеном глас-

нику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

27

На основу члана 28. става 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09) 
и на основу члана 27. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
18.9.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу једног и именовању два члана 
Савета за запошљавање града Пожаревца

I
 Разрешава се Дабић Јовица из Пожаревца, 
ул. Хајдук Вељкова бр. 260, дужности члана Савета 
за запошљавање града Пожаревца.

II 
 Именује се Рељин Марија из Пожаревца, ул. 
Поречка бр. 34, за члана Савета за запошљавање 
града Пожаревца. 
 Именује се Јокић Оливера, дипл. економиста 
из Пожаревца, запслена у Савезу самосталних 
синдиката за више општина у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. год. Број: 01-06-111/22/ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

28

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 18.9.2009. године, донела је

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

Школског одбора Основне школе „Краљ 
Александар I” у Пожаревцу

I
Разрешава се Кресоје Саша из Љубичева 

дужности члана Школског одбора Основне школе 
„Краљ Александар I” у Пожаревцу. представник 
Скупштине града Пожаревца.

II
Именује се Димитријевић Војислав из 

Пожаревца, ул. Старине Новака бр. 76 за члана 
Школског одбора Основне школе „Краљ Александар 
I” у Пожаревцу, представник Скупштине града 
Пожаревца.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22з

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

29 

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18.09.2009. године, 
донела је

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

Караџић” у Пожаревцу
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I
Разрешава се Мијатовић Милош из 

Пожаревца, ул. Дунавска бр. 193, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић” у 
Пожаревцу, представник запослених школе.

II
Именује се Милановић Драгољуб из 

Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 11/23, за члана 
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић” у 
Пожаревцу, представник запослених школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.09.2009.год. Број: 01-06-111/22и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

30

На основу члана 84. и 85. Закона о основној 
школи (“Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 66/94 и 22/02) и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 18.9.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању једног члана у Комисију за 

преглед деце ометене у психофизичком развоју 

I
 У Комисију за преглед деце ометене у 
психофизичком развоју именује се Николић 
Весна, дипл. социјални радних из Пожаревца, 
ул. Балканска бр. 10, запослена у Дому здравља у 
Пожаревцу. 

II
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22ј

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

31

На основу члана 13. Одлуке о оснивању 
Фондације „Милена Павловић - Барили“  (пречиш-
ћен текст), (“Службени гласник града Пожаревац”, 
бр. 3/09) и на основу члана 27. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 18.9.2009. године, донела је 

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

Управног одбора Фондације Миленин дом 
– Галерија „Милене Павловић – Барили“ у 

Пожаревцу 

I
 Разрешава се Павловић Весна из 
Пожаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 4, дужности 
члана Управног одбора Фондације Миленин 
дом – Галерија „Милене Павловић – Барили“ у 
Пожаревцу.
 

II
Именује се Живковић Никола из 

Пожаревца, запослен у Одељењу за општу управу 
и скупштинске послове за члана Управног одбора 
Фондације Миленин дом – Галерија „Милене 
Павловић – Барили“ у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. године Број: 01-06-111/22к

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

32

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 18.9.2009. године, донела је

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

Школског одбора Пољопривредне школе 
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са домом ученика „Соња Маринковић” у 
Пожаревцу

I
Разрешава се Сретеновић Љиљана дужности 

члана Школског одбора Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља школе.

II
Именује се Рајковић Бојан за члана Школског 

одбора Пољопривредне школе са домом ученика 
„Соња Маринковић” у Пожаревцу, представник 
Савета родитеља школе.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009.год. Бр.: 01-06-111/22л

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

33

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању два члана Управног 

одбора Установе Дечји вртић „Љубица 
Вребалов“ у Пожаревцу 

I
 У Управном одбору Установе Дечји вртић 
„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу разрешавају се:
 1. Глигоријевић Зоран, представник Савета 
родитеља установе; и
 2. Обретковић Марија, представник Савета 
родитеља установе.

II
У Управни одбор Установе Дечји вртић 

„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу именују се:
 1. Симић Иван, представник Савета 
родитеља установе; и

 2. Богдановић Марија, представник Савета 
родитеља установе.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. год. Број: 01-06-111/22љ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

34

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/08), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 18.9.2009. године, донела 
је 

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

Школског одбора Техничке школе са домом 
ученика „Никола Тесла“ у Костоцу 

I
 Разрешава се Мартић Драган дужности 
члана Школског одбора Техничке школе са домом 
ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, представник 
Савета родитеља школе. 

II
Именује се Максић Марија из Костолца, 

ул. Омладинска бр. 11 за члана Школског одбора 
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ 
у Костолцу, представник Савета родитеља школе. 

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 18.9.2009. год. Број: 01-06-111/22м

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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35

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/08), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 18.9.2009. године, донела је

РЕШ ЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана 
Школског одбора Медицинске школе у 

Пожаревцу

I
Разрешава се Тадић Зоран дужности члана 

Школског одбора Медицинске школе у Пожаревцу, 
представник Савета родитеља школе.

II
Именује се Спасић Гордана за члана 

Школског одбора Медицинске школе у 
Пожаревцу, представник Савета родитеља школе.

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

У Пожаревцу, 18.9.2009.год. Бр:01-06-111/22м

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

36

На основу члана 86. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр.2/2008) 
и члана 17. и 19. Одлуке о ауто-такси превозу 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр.3/2009) 
, Градско Веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О измени и допуни Решења о утврђивању такси 
стајалишта на територији града Пожаревца и 

места за паркирање теретних моторних возила и 
запрежних возила

Члан 1.
У решењу о утврђивању такси стајалишта на 

територији града Пожаревца и места за паркирање 

теретних моторних возила и запрежних возила 
(„Службени гласник града Пожаревац” бр.3/2009) 
члан 3. мења се и гласи:

„Одређују се такси- стајалишта са 63 такси 
места на територији града Пожаревца на следећим 
локацијама:

Ред.бр.     ЛОКАЦИЈА СТАЈАЛИШТА      Број места

 1. Улица Кнез Милошев Венац (код железничка 
станице) 8

 2. Улица Моше Пијаде (код аутобуске станице) 
  12

 3. Улица Вељка Дугошевића (десна страна 
коловоза) 12

 4. Улица Вељка Дугошевића (лева страна 
коловоза) 12

 5. Улица Хајдук Вељкова (лева страна коловоза 
код Дома здравља) 6

 6. Улица Братсва Јединства (код болнице са леве 
стране након уласка у двориште болнице) 
  8

 7. Улица Вука Караџића (десна страна коловоза 
од кућног броја22до 26).  5

Члан 2.
Решење о измени и допуни решења о 

утврђивању такси стајалишта на територији града 
Пожаревца и места за паркирање теретних 
моторних возила и запрежних возила ступа на 
снагу даном доношења.

Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 21.07.’09.год. Бр:01-06-87/2009-14

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- ЈП „Дирекција за изградњу града 

Пожаревца”
- Одељење за инспекцијске послове и заштиту 

животне средине Градске управе града 
Пожаревца

- МУП-а Полицијска Управа Пожаревац-
Одељење саобраћајне полиције

- Одсеку за скупштинске послове
- ЈКП „Паркинг Сервис” Пожаревац 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКО ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 03. јула 2009. године, разматрало је захтев 
Балетског студија „Амадеус” из Пожаревца за 
одобрење средства на име аутобуског превоза по 
Београда и назад, ради наступања на Универзијади 
„Београд 2009”, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности, те је на основу члана 46. Закона 
о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
На име трошкова аутобуског превоза, за 

8 (осам) дана, на релацији Пожаревац-Београд и 
обратно, а ради наступа Балетског студија „Амадеус” 
из Пожаревца на Универзијади „Београд 2009”, 
одобравају се Градској управа града Пожаревца 
додатна средства у укупном износу од 115.000,00 
динара ( сходно достављеним Закључницама АД 
за линијски и туристички саобраћај „Веолија 
транспорт Литас” АД Пожаревац, број: 2726, 2727, 
2728, 3503, 3504 и 3505, све од 02.07.2009. године).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 „ 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.1 : „Градска 
управа”, Позиција 79, економска класификација 423 
-Услуге по уговору (423911-остале опште услуге).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буцету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са 
РазделаЗ: “Градска управа “, Глава 3.1 : „Градска 
управа”, Позиција79, економска класификација 423 

-Услуге по уговору (423911-остале опште услуге), 
на рачун АД за линијски и туристички саобраћај 
„Веолија транспорт Литас” АД Пожаревац, број: 160-
7104-07.

IV
Задужује се буџетски корисник Градска 

управа града Пожаревца да адекватно овом решењу 
изврши измену свог Финансијског планова за 2009. 
годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор.

VI
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца”

У Пожаревцу, 03.7.2009. год. Број: 01-06-74/2009-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Групи за послове финансијске оперативе
- Слађану Стевићу, члану Градског већа
- Весни Стевић, начелнику Одељења за 

друштвене делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Балетском студију „Амадеус” из Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
Вукица Васић, дипл. ецц., с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 03. јула 2009. године, разматрало је 
захтев ОТП „Вук Караџић” из Пожаревца за 
одобрење додатних новчаних средства ради 
исплате солидарне помоћи због привремене 
спречености за рад дуже од три месеца, Милошу 
Мијатовићу, запосленом у школи, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
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(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), донело

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

I
ПРИХВАТА се захтев ОШ „Вук Караџић” 

из Пожаревца за одобрење додатних новчаних 
средства ради исплате солидарне помоћи због 
привремене спречености за рад дуже од три 
месеца, Милошу Мијатовићу, запосленом у 
школи, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у бруто износу 
од 43.183,00 динара (зарада по запосленом у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку - за месец мај 2009. године).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 „ 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буцетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у 
оквиру Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.8 : 
„Основно образовање “, Позиција 216, економска 
класификација 4631 -Текуће донације (4144 помоћ 
у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буцету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела 3: “Градска управа “, Глава 
3.8 : „Основно образовање “, Позиција 216, 
економска класификација 4631 -Текуће донације 
(4144 помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице и друге помоћи запосленом)., 
на рачун ОШ „Вук Караџић” из Пожаревца, уз 
обавезу доставе правдајуће документације Одсеку 
за трезор подобне за пренос средства.

IV
Задужује се директни корисник Градска 

управа града Пожаревца и ОШ „Вук Караџић” 
из Пожаревца , да адекватно овом решењу изврше 

измене својих Финансијских планова за 2009. 
годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и ОШ 
„Вук Караџић” из Пожаревца.

VI
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 03.7.2009. год. Број: 01-06-74/2009-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Невенки Марјановић, Одељење за 

друштвене делатности
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Весни Стевић, начелнику одељења за 

друштвене делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Директору ОШ „Вук Караџић” из 

Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
Вукица Васић, дипл. ецц., с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 10. јула 2009. године, разматрало је 
захтев Српске православне црквене општине 
у Барама за одобрење новчаних средства ради 
реализације светковине освећења цркве „Пренос 
моштију Св. Николаја” у Касидолу, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА се захтев Српске православне 

црквене општине у Барама за одобрење новчаних 
средства ради реализације светковине освећења 
цркве „Пренос моштију Св. Николаја” у Касидолу, 
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности 
и одобравају средства у износу од 20.000,00 
динара

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110,, 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 1: “Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.2 : „Дотације невладиним организацијама, и 
удружењима и пројектима”, Функција 840: „ 
верске и друге услуге заједнице”, Позиција 42, . 
економска класификација 481, „Дотације верским 
заједницама”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: ГТрадоначелник 
и Градско веће”, Глава 1.2 „Дотације невладиним 
организацијама, и удружењима и пројектима”, 
Раздела 1: “Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.2 : „Дотације невладиним организацијама, 
и удружењима и пројектима”, Функција 840: 
Верске и друге услуге заједнице”, Позиција 42, . 
економска класификација 481, „Дотације верским 
заједницама, на рачун Српске православне црквене 
општине Барке, број: 160-139900-95.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 10.7.2009. год. Бр: 01-06-81/2009-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буцет
- Весна Стевић. Одељење за друштвене 

делатности
- Протојереју Драгану Дешићу, Српска 

православна црквена општина у Барама
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
Вукица Васић, дипл. ецц., с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07. 2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка утврђивања 
нематеријалне штете грађанима, који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Верице Микановић из Дубравице, са друге стране, 
и исплату накнаде нематеријалне штете, те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и 
члана 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 5/08 
и 1/09), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 60.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-355-611/09 од 
08.07.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Верице Микановић 
из Дубравице, са друге стране.
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II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Верици Микановић из Дубравице.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 21.7.2009. год. Број: 01-06-87/2009-35

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за инспек-

цијске послове
- Верици Микановић из Дубравице
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07. 2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка утврђивања 
нематеријалне штете грађанима, који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 

Невенке Бојиновић, из Пожаревца, са друге стране, 
и исплату накнаде нематеријалне штете, те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и 
члана 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 5/08 
и 1/09), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 60.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-40-943/09 од 
08.07.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Невенке Бојиновић, 
из Пожаревца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Невенке Бојиновић, из Пожаревца, ул. 
Љубе Степића бр. 6.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.
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У Пожаревцу 21.7.2009. год. Број: 01-06-87/2009-36

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Слађани Петрушић, Одељење за инспек-

цијске послове
- Невенки Бојиновић, из Пожаревца, ул. 

Љубе Степића бр. 6
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07. 2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка утврђивања 
нематеријалне штете грађанима, који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Бобана Салковића, из Пожаревца , са друге стране, 
и исплату накнаде нематеријалне штете, те је на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и 
члана 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 5/08 
и 1/09), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 

износу од 76.450,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-40-917/09 од 
08.07.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Бобана Салковића, 
из Пожаревца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Бобану Салковића, из Пожаревца , ул. 
15. октобра 4/12.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 21.7.2009. год. Број: 01-06-87/2009-37

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
- Бобану Салковића, из Пожаревца , ул. 15. 

октобра 4/12.
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07. 2009. године разматрало је предлог 
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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 Живоратке Милосављевић из Пожаревца, са 
друге стране, и исплату накнаде нематеријалне 
штете, те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
), члана 5. став 2. и члана 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 70.900,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-40-699/09 од 
09.07.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Живоратке 
Милосављевић из Пожаревца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, Живоратки Милосављевић из 
Пожаревца, ул. Слободарска бр. 40.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 21.7.2009. год. Број: 01-06-87/2009-38

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
- Живоратки Милосављевић из Пожаревца, 

ул. Слободарска бр. 40
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07. 2009. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка утврђивања 
нематеријалне штете грађанима, који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране 
и Марије Урошевић из Великог Црнића, коју 
заступа адв. Драгољуб М Арсић из Пожаревца, са 
друге стране, и исплату накнаде нематеријалне 
штете, те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
), члана 5. став 2. и члана 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буџетске резерве
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I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09) у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 14: 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 74.000,23 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 01-40-752/09 од 
09.07.2009. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Марије Урошевић 
из Великог Црнића, коју заступа адв. Драгољуб М 
Арсић,из Пожаревца, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреду или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, Марији Урошевић из Великог 
Црнића.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 21.07.2009. год. Бр: 01-06-87/2009-39

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

- Марији Урошевић изВеликог Црнића
- адв. Драгољубу М Арсићу, ТЦ „Нови Дом” 

ул. Моше Пијаде бр. 20/И, Пожаревац
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јула 2009. године, разматрало је 
захтев Шах клуба „Млади радник” из Пожаревца 
за одобрење новчаних средства, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности и закључком 
Комисије за спорт града Пожаревца, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007), члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 4. и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев Шах 

клуба „Млади радник” из Пожаревца за одобрење 
новчаних средства, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности и закључком Комисије 
за спорт града Пожаревца, и одобравају средства 
у износу од 140.000,00 динара (за потребе 
регистрације Клуба).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110,, 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2.” Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”,Функција 810”Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција 38:Економска 
класификација 481-„Дотације спортским 
омладинским организацијама”.
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III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), 
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2.” Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција: 810”Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција 38: Економска 
класификација 481-„Дотације спортским омладин-
ским организацијама”, а на рачун Шах клуба 
„Млади радник” из Пожаревца, уз обавезу доставе 
правдајуће документацију подобне за пренос 
средства Одсеку за трезор Одељења за привреду, 
финансије и трезор Градске управе града 
Пожаревца.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и Шах 
клуб „Млади радник” из Пожаревца.

V
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 21.7.2009. год. Бр: 01-06-87/2009-27

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Даници Динић, Градска управа града 

Пожаревца
- Шах клубу „Млади радник” из Пожаревца”, 

ул. Воје Дулића бр. 19, 12000 Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21.07.2009. године разматрало је захтев 
адв. Јована Стојановића, пуномоћника Ивице 
Гмитровића, из Пожаревца за накнаду штете на 
возилу, настале услед пада гране са дрвета због 
временских непогода, са изјашњењем Одељења за 
привреду, финансије и трезор, те је на основу члана 

46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута 
града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 2/2008 ), члана 5. став 2. и члана 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 5/08 и 1/09), 
донело

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

I
УСВАЈА СЕ захтев адв. Јована Стојановића, 

пуномоћника Ивице Гмитровића, из Пожаревца за 
накнаду штете на возилу марке: Ford Fiesta 1.8, рег. 
ознака: РО 287-53, власништво: Гмитровић Ивице 
из Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/11, настале 
услед пада гране са дрвета дана 23.05.2009. године 
због временских непогода, са изјашњењем Одељења 
за привреду, финансије и трезор и одобравају 
средства у укупном износу од 28.500,00 динара 
(сходно достављеном Записнику о оштећењу 
возила, Компаније „Дунав осигурање” а.д.о.- 
Центар за накнаду штете -Филијала Пожаревац, од 
01.06.2009. године и Понуди за извођење лимарско-
фарбарских радова СЗР „КАЋА” Пожаревац).

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09) 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: 14: 
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 
повреду или штету настале услед елементарних 
непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

из средства утврђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09) са Раздела: 1 
„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
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„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 13, 
Економска класификација: 484-„Накнада штете за 
повреду или штету настале услед елементарних 
непогода”, готовински, преко благајне Градске 
управа града Пожаревца, Ивици Гмитровићу из 
Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 29/11, бр. лк.196438, 
МУП Пожаревац.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.
У Пожаревцу 21.7.2009. год. Број: 01-06-87/2009-31

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буцет и финансије 
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе 
- Ивици Гмитровићу из Пожаревца, ул. Моше 

Пијаде бр. 29/11, 
- адв. Јована Стојановића, Р.М. Руса. Бр. 6/1 

12000 Пожаревац 
- Одсеку за скупштинске послове 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јула 2009. године, разматрало је 
захтев Мушког рукометног клуба „Пожаревац” 
за дотацију ради одржавања 4. рукометног кампа 
„Тулба” 2009., са изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор и закључком Комисије за спорт 
града Пожаревца, те је на основу члана 46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), донело 
следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев 

Мушког рукометног клуба „Пожаревац” за дотацију 
ради одржавања 4. рукометног кампа на „Тулба” 
2009., са изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор и закључком Комисије за спорт 
града Пожаревца, и одобравају средства у износу 
од 250.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110,, 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2.” Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”,Функција 810”Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција 38:Економска 
класификација 481-„Дотације спортским 
омладинским организацијама”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2009. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), 
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2.” Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција: 810”Услуге 
рекреације и спорта”, Позиција 38: Економска 
класификација 481-„Дотације спортским 
омладинским организацијама”, а на рачун Мушког 
рукометног клуба „Пожаревац”, број: 160-18178-
56, а уз обавезу доставе правдајуће документацију 
подобне за пренос средства Одсеку за трезор 
Одељења за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и Мушки 
рукометни клуб „Пожаревац”.
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V
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 21.7.2009. год.  Бр: 01-06-87/2009-26

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Сањи С Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије и трезор
- Даници Динић, Градска управа града 

Пожаревца
- МРК „Пожаревац”, ул. Вије Дулића бр.35, 

12000 Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јула 2009. године, разматрало је захтев 
ОШ „Краљ Александар” из Пожаревца за одобрење 
додатних средства на име исплате солидарне 
помоћи због привремене спречености за рад дуже 
од три месеца, Ружици Ћеркити, запосленој у овој 
школи, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА се захтев ОШ „Краљ 

Александар” из Пожаревца за одобрење додатних 
средства на име исплате солидарне помоћи због 
привремене спречености за рад дуже од три месеца, 
Ружици Ћеркити, запосленој у овој школи, на 
пословима спремачице, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства 
у бруто износу од 43.183,00 динара (зарада по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку - за месец мај 2009. године).

II
Средства из тачке 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „ Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 15: „Текућа буџетска резерва”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.8 : 
„Основно образовање “, Позиција 216, економска 
класификација 4631 -Текуће донације (4144 помоћ 
у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.8 
: „Основно образовање “, Позиција 216, економска 
класификација 4631 -Текуће донације (4144 помоћ 
у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом), на рачун 
ОШ „Краљ Александар” из Пожаревца, уз обавезу 
доставе правдајуће документације Одсеку за трезор 
подобне за пренос средства.

IV
Задужује се директни корисник Градска 

управа града Пожаревца и ОШ „Краљ Александар” 
из Пожаревца, да адекватно овом решењу изврше 
измене својих Финансијских планова за 2009. 
годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и ОШ 
„Краљ Александар” из Пожаревца из Пожаревца.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 21.7.2009. год. Бр: 01-06-87/2009-32

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
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- Шефу Одсека за буџет
- Невенки Марјановић, Одељење за 

друштвене делатности
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Весни Стевић, начелнику одељења за 

друштвене делатности
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Директору ОШ „Краљ Александар” из 

Пожаревца

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24. јула 2009. године, разматрало је 
захтев Центра за културу Пожаревац за одобрење 
додатних средства на име изнајмљивања бине, за 
потребе одржавања 46. Љубичевских коњичких 
игара, са изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор, те је на основу члана 46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 2/2008) и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), донело 
следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев Центра за културу 

Пожаревац за одобрење додатних средства на име 
изнајмљивања бине (набавка и монтажа бине), за 
потребе одржавања 46. Љубичевских коњичких 
игара, са изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор, и одобравају средства у износу 
од 1.200.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110,, Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 

послови”, Позиција 15: „Текућа буцетска резерва”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела: 3 Градска управа” , Глава 3.4.” 
Култура”, Функција 820”Услуге културе”, Позиција 
148, апропријација 421 „Стални трошкови”, у 
финансијском плану Центра за културу за 2009. 
годину, економску класификацију 4216-Закуп 
имовине и опреме, (421626-Закуп опреме за 
образовање) “.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08 и бр. 1/09), оквиру Раздела: 3 “Градска управа” 
, Глава 3.4. “ Култура”, Функција 820”Услуге 
културе”, Позиција 148, апропријација 421 „Стални 
трошкови”, у финансијском плану Центра за 
културу за 2009. годину, економску класификацију 
4216-Закуп имовине и опреме, (421626-Закуп 
опреме за образовање), на рачун Центра за 
културу Пожаревац, уз обавезу доставе правдајуће 
документацију подобне за пренос средства Одсеку 
за трезор Одељења за привреду, финансије и трезор 
Градске управе града Пожаревца.

IV
Задужује се директни корисник буцета 

Градска управа и Центра за културу Пожаревац 
да адекватно овом решењу изврше измене у својим 
Финансијским плановима за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и Центар 
за културу Пожаревац.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 24.7.2009. год. Број: 01-06-93/2009-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Сањи С Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије и трезор
- Даници Динић, Градска управа града 

Пожаревца
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- Центру за културу Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јула 2009. године, разматрало је 
обавештење Одељења за привреду, финансије 
и трезор о преузимању биолошког препарата 
за сузбијање ларви комараца од Министарства 
животне средине и просторног планирања, те је 
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007), 
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08 и бр. 1/09), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ обавештење Одељења 

за привреду, финансије и трезор о преузимању 
биолошког препарата за сузбијање ларви комараца 
у 2009. години од Министарства животне средине и 
просторног планирања Владе Републике Србије, по 
основу објављеног Јавног позива од 04. јуна текуће 
године, за доделу високоселективног биолошког 
препарата домаће производње „К-СТОП”, без 
накнаде, уз обавезу града да финансира извођење 
акције сузбијања ларви комараца.

Уколико надлежна Комисија Министарства 
животне средине и просторног планирања Владе 
Републике Србије усвоји захтев града Пожаревца 
за испоруку биолошког препарата за сузбијање 
ларви комарац, одобравају се средства у износу 
од 150.000,00 динара на име реализације ове 
активности.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 
1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110,, 
Извршни и законодавни органи, финансирање и 

фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: „Текућа буџетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1.” Градоначелник и Градско веће”, Функција 
560 „Заштита животне средине некласификоване 
на другом месту”, Позиција 20- економска 
класификација-424-Дезинсекција.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 
и бр. 1/09), оквиру Раздела: 1 - „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1.” Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 560 „Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту”, Позиција 20- 
економска класификација 424- Дезинсекција, сходно 
уговору са Заводом за ДДД”Еко-Сан” Београд, 
извођачем акције сузбијање ларви комарац у 2009. 
години, који ће се накнадно закључити и доставити 
Одсеку за трезор Одељења за привреду, финансије 
и трезор Градске управе града Пожаревца.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор.

V
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 21.7.2009. год Број: 01-06-87/2009-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Мирјани Лекић, Одељење за привреду, 

финансије и трезор
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јула 2009. године, разматрало је захтев 
Центра за социјални рад Пожаревац за одобрење 
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средства на име трошкова рада четири радника, са 
Изјашњењем Одељења за привреду, финансије и 
трезор, те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008) 
и члана 4. и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 
2009. годину („Службени гласник града Пожаревца” 
бр. 5/08 и бр. 1/09), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев 

Центра за социјални рад Пожаревац, број: 01-40-
1019 од 17. јуна 2009. године за одобрење додатних 
средства, те се на име финансирања трошкова 
зарада за З(три) радника и то: два радника на 
пословима социјалног рада и једног радника на 
административним пословима, на раду у Одељењу 
за услуге Центра за социјални рад Пожаревац, на 
одређено време до 31.12.2009. године , одобравају 
средства у укупном износу од 758. 800,00 динара.

ОДБИЈА СЕ захтев Центра за социјални 
рад Пожаревац, број: 01-40-1019 од 17. јуна 2009. 
године, у делу који се односи на :

- одобрење додатних средства у износу 
од 180.055,75 динара, на име додатка за 
зараде радника Центра за социјални рад, 
због додатног ангажовања због отварања 
Одељења за услуге

- одобрење додатних средства у износу од 
627.000,00 динара на име материјалних 
трошкова за рад Одељења за услуге.

II
Средства из тачке 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „ Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 15: „Текућа буџетска резерва”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела: 3 - „Градска управа”, Глава 
3.11.” Центар за социјални рад”,Функција 070 
“Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту”, Позиција 222, 
Економска класификација 463-Текуће донације , 
а у финансијском плану Центра за социјални рад 
Пожаревца, на следећи начин:

- средства у износу од 644.160,00 динара 
на економску класификацију 411-Плате и 
додаци запослених

- средства у износу од 114.640,00 динара на 
економску класификацију 412- Социјални 
доприноси на терет запослених.

III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити 

из средства утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1/09), са Раздела: 3 
-„Градска управа”, Глава 3.11.” Центар за социјални 
рад”,Функција 070 “Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом месту”, 
Позиција 222, Економска класификација 463-
Текуће донације , у Финансијском плану Центра за 
социјални рад Пожаревца, са следећих економских 
класификација:

- са економске класификације 411-Плате и 
додаци запослених средства у износу од 
644.160,00 динара.

- са економске класификације 412- Социјални 
доприноси на терет запослених средства у 
износу од 114.640,00 динара.

уз обавезу доставе правдајуће документацију 
подобне за пренос средства Одсеку за трезор 
Одељења за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

IV
Материјални трошкови на име рада 

Одељења за услуге Центра за социјални рад 
Пожаревац, финансираће се на терет Градске 
управа града Пожаревца.

V
Задужује се директни корисник буцета 

Градска управа и Центра за социјални рад 
Пожаревац да адекватно овом решењу изврше 
измене у својим Финансијским плановима за 2009. 
годину.

VI
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор, Центар 
за социјални рад Пожаревац.

VII
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 21.7.2009. год. Бр: 01-06-87/2009-28
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
- Оливери Гроздановић, Одељење за 

привреду, финансије и трезор
- Даници Динић, Градска управа града 

Пожаревца
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 

делатности
- Начелнику Градске управе
- Директору Центра за социјални рад 

Пожаревац
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној ОУ.августа 2009. године, разматрало 
је захтев Пожаревачке гимназије за одобрење 
додатних новчаних средства ради исплате 
солидарне помоћи због привремене спречености 
за рад дуже од три месеца, Надежди Стојадиновић 
и Маринку Манићу, запосленима у овој школи, са 
Изјашњењем Одељења за друштвене делатност, те 
је на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
( „Сл. гласник Републике Србије” бр. 129/2007), 
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008) и члана 4. 
и 10. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08 и бр. 1/09), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке 

гимназије за одобрење додатних новчаних средства 
ради исплате солидарне помоћи због привремене 
спречености за рад дуже од три месеца, Надежди 
Стојадиновић и Маринку Манићу, запосленима у 
овој школи, са Изјашњењем Одељења за друштвене 
делатност, и одобравају средства у укупном 
износу од 86.366,00 динара (43.183,00 динара по 
запосленом).

II
Средства из тачке 1. овог Решења 

обезбедити из средстава утврђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), са Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „ Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 15: „Текућа буџетска резерва”, 
Економска класификација 499, и иста распоредити 
у оквиру Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.8 : 
„Основно образовање “, Позиција 216, економска 
класификација 4631 -Текуће донације (4144 помоћ 
у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), Раздела 3: “Градска управа “, Глава 3.8 
: „Основно образовање “, Позиција 216, економска 
класификација 4631 -Текуће донације (4144 помоћ 
у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом)., на рачун 
Пожаревачке гимназије , из обавезу доставе 
правдајуће документације Одсеку за трезор подобне 
за пренос средства.

IV
Задужује се директни корисник Градска 

управа града Пожаревца и Пожаревачка гимназија 
да адекватно овом решењу изврше измене својих 
Финансијских планова за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује 

се Одељење за привреду, финансије и трезор и 
Пожаревачка гимназија.

VI
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 07.8.2009. год. Бр: 01-06-96/2009-18

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буџет
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- Невенки Марјановић, Одељење за 
друштвене делатности

- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене 
делатности

- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Пожаревачкој гимназији

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 07. Августа 2009. године. разматрало 
Је захтев МЗ „Чачалица” за одобрење додатних 
средства за организовање прославе дана Месне 
заједнице, са изјашњењем Одељења за привреду, 
финансије и трезор. те је на основу члана 46. Закона 
о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 129/2007), члана 86. Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”. 
бр. 2/2008) и члана 4, и 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца”’ бр. 5/08 и бр. 1/09), донело 
следеће

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

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

МЗ „Чачалица” за одобрење додатних средства за 
организовање прославе дана Месне заједнице. са 
изјашњењем Одељења за привреду, финансије и 
трезор, и одобравају средства у износу од 20.000.00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буиету града 
Пожаревца за 2009. годину (..Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 5/08 и бр. 1 /09), са Раздела: 
1 -,,Градоначелник и Градско веће”. Глава 1.1: 
..Градоначелник и Градско веће”, Функција 110., 
Извршнн и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15: ,.Текућа буџетска резерваи, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 3 ,,Градска управа”, Глава: 3.2 „Месне 
заједнице” . Функција 160 „Опште услуте које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција 95. 
економска класификација 423-услуге по уговору.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буцету града Пожаревца за 2009. 
годину (,,Службени гласник града Пожаревца” бр. 
5/08 и бр. 1’09 Раздела 3 ..Градска управа”, Глава: 
3.2 „Месне заједнице” . Функција 160 ..Опште 
услуте које нису класификоване на другом месту”. 
Позиција 95. економска класификација 423- услуте 
по утовору. уз обавезу МЗ ..Чачалица” да Одсеку за 
трезор достави правдајућу документацију подобну 
за плаћање.

IV
Задужују се директнн корисник Градска 

управа и МЗ „Чачалица” да сходно овом решењу 
изврше измену својих Финансијских планова за 
2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду, финансије и трезор и МЗ 
„Чачалица”

VI
 Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 07.8.2009. год. Бр: 01-06-96/2009-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за буцет
- Сањи С Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије и трезор
- Данијели Остроглавић, Градска управа 

града Пожаревца
- Председнику МЗ „Чачалица’’
- Шефу Одсека за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 13.08.2009. године, разматрало је захтев 
„Пожаревачке гимназије” за одобрење додатних 
средства на име капиталног одржавања школског 
објекта- учионице, са изјашњењем Одељења за 
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привреду, финансије и трезор, те је на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/2007) и члана 
86. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 2/2008 ), и члана 4 и 10. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2009. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 5/08 и 
бр. 1/09), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев „Пожаревачке 

гимназије” за одобрење додатних средства на име 
капиталног одржавања школског објекта- учионице, 
са изјашњењем Одељења за привреду, финансије и 
трезор, и одобравају средства у укупном износу 
од 1.474.668,00 динара.

II
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења, обезбедити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревац за 2009 годину 
и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2009. годину, са Раздела: 1- 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
15 „Текућа буцетска резерва”, Економска 
класификација 499, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.9. „Средње 
образовање”, Функција 920 „ Средње образовање”, 
Позиција: 219 -„46312 —Капиталне донације”, а у 
Финансијском плану Пожаревачке гимназије за 
2009. годину на Економску класификација: 5113 -
Капитално одржавање зграда и објеката.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења, исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревац за 2009 
годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке 
о буџету града Пожаревца за 2009. годину са 
Раздела: 3 „Градска управа”, Глава 3.9. „Средње 
образовање”, Функција 920 „ Средње образовање”, 
Позиција: 219 -„46312 -Капиталне донације”, а у 
Финансијском плану Пожаревачке гимназије за 
2009. годину са Економске класификација: 5113-
Капитално одржавање зграда и објеката, на рачун 
Пожаревачке гимназије, уз доставу правдајуће 
документације подобне за пренос средстава Одсеку 
за трезор - Одељења за привреду, финансије, трезор 
и друштвене делатности.

IV
Задужују се: директни корисник Градска 

управа града Пожаревца и Пожаревачка гимназија 
да сходно овом Решењу изврше измену у 
Финансијском плану за 2009. годину.

V
За реализацију овог решења задужују 

се Одељење за привреду, финансије и трезор и 
Одељење за друштвене делатности.

VI
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 13.8.2009. год. Бр: 01-06-104/2009-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Шефу Одсека за скупштинске послове
- Невенки Марјановић, Одељење за 

друштвене делатности
- Сањи С Марјановић, Одељење за привреду, 

финансије и трезор
- Директору Пожаревачке гимназије

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл, правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 24.08. 2009. године разматрало је захтев 
Градске Месне заједнице „Костолац” за помоћ 
Матић Радиши из Костолца ради санирања штете 
која је настала услед удара грома у његову кућу, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
129/2007), члана 86. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 2/2008 
), члана 5. став 2. и члана 10. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09), донело

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

I
УСВАЈА СЕ захтев Градске Месне заједнице 

„Костолац” за помоћ Матић Радиши из Костолца 
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, ул. Доситејева бр. 26, ради санирања штете која 
је настала услед елементарне непогодне (удара 
грома у његову кућу) дана 20.06.2009. године , са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
одобравају средства у износу од 20.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09) 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: 14: 
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 
повреду или штету настале услед елементарних 
непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити 

из средства утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2009. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 5/08 и 1/09) 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: 13, 
Економска класификација: 484-„Накнада штете за 
повреду или штету настале услед елементарних 
непогода”, готовински, преко благајне Градске 
управе града Пожаревца, Матић Радиши из 
Костолца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду, финансије и трезор Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

Образложење
Градска месна заједница „Костолац”, 

упутила је Градској управи града Пожаревца 

поднесак број: 01-217-10/09 од 29.06.2009. године 
у коме је садржана молба Митић Радиша из 
Костолца, улица Доситејева број 26, за помоћ у 
санирању штете која је настала услед удара грома 
у његову кућу. У предметној молби Матић Радиша 
из Костолца је наведено да је у невремену, 20. јуна 
2009. године, страдала његова кућа, када је дошло 
до паљења дела крова, а такође су страдали, склопка 
за струју, два телевизора, два бежична телефона, 
компјутер, сателитска антена са рисивером. Како 
ГМЗ „Костолац” нема средстава за ову врсту 
помоћи, предметну молбу је доставила је Градској 
управи града Пожаревца на даљи поступак и 
надлежност, уз наду ће се изаћи у сусрет њиховом 
суграђанину.

У поступку разматрања , могућности за 
решавање предметне молбе изјашњење је поднело 
Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Пожаревца, под бројем: службено од 
05.08.2009. године, те је на основу истог утврђено 
следеће:
Како би се стекли услови за разматрање предметног 
захтева, Одељење за друштвене делатности 
затражило је од подносиоца захтева, Митић Радише, 
да исти допуни правдајућом документацијом која 
доказује насталу штету, што је именовани и учинио 
те је доставио:

- Рачун ТР „Електролукс” од 30.06.2009. год. 
на износ од 1.800,00 динара (склопка)

- Рачун и фискални исечак СР Сервис 
електронике Звонко бр.1233 од 02.07.2009. 
год. на износ

- од 5.000,00 динара (поправка телевизора), у 
коме је такође констатовано да два бежична 
телефона, телефонску секретарицу и 
ресивер, није могуће поправити, да је квар 
настао услед струјног удара и да је учињена 
тотална штета

- Рачун ТР „Електролукс” од 10.07.2009. год. 
на износ од 1.992,00 динара

- Рачун СР Сервис електронике Звонко 
бр.1251 од 28.07.2009. год. у коме је 
констатовано да је поправка телевизора 
немогућа због превеликог оштећења 
насталог због пренапона

- Изјава два сведока број 233/09 од 04.08.2009. 
године, у којој је потврђена учињена штета, 
као и

- да кућа није осигурана.
Ценећи документацију коју је подносилац 

захтева био у могућности да достави, Одељење 
за друштвене делатности Градске управе је 
констатовало да је несумњиво штета учињена, 
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да су у питању околности које није било могуће 
предвидети и на њих утицати, те да је захтев 
оправдан, и да би га требало позитивно решити, 
и одобрити помоћ за санирање макар дела настале 
штете, у износу не већем од 20.000,00 динара, 
обзиром да се из приложеног не може јасно 
проценити висина потребних средстава.

Обзиром на напред наведено Градско веће 
је донето решење као у диспозитиву.

У Пожаревцу 24.08.’09. год. Бр: 01-06-108/2009-21

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Доставити:

- Шефу Одсека за буџет и финансије
- Шефу Одсека за трезор
- Руководиоцу Групе за послове финансијске 

оперативе
- Матић Радиши из Костолца, ул. Доситејева 

бр:26
- ГМЗ „Костолац”
- Одсеку за скупштинске послове

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА
Вукица Васић, дипл. ецц., с.р.
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