
1

На основу члана 58. става 4. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13-пречишћен текст) и на основу члана 9. Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе 
Спортски центар „Пожаревац“ („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/15), Комисија за прописе 
Скупштине града Пожаревца, на седници од 1.7.2015. 
године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о оснивању 
установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању установе 
Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу обухвата:
 1. Одлуку о оснивању установе Спортски центар 
„Пожаревац“ у Пожаревцу („Службени гласник општине 
Пожаревац“, 3/09-пречишћен текст), који је објављен 
10.4.2009. године;
 2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ 
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 2/15), која 
је ступила на снагу 4.4.2015. године; 
  Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 8. којим је предвиђено да је установа дужна да 
своја општа акта усагласи са овом Одлуком у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, члан 9. 
којим је предвиђено да се задужује Комисија за прописе 
Скупштине града Пожаревца да утврди пречишћен текст 
и објави га у „Службеном гласнику града Пожаревца“ и 
члан 10. којим је предвиђено када Одлука ступа на снагу 
и
 3. Одлуку о изменама Одлуке о оснивању 
Јавне установе Културно-спортски центар „Пожаревац“ 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/15), која је 
ступила на снагу 16.6.2015. године.
  Из ове одлуке у пречишћен текст није унет члан 
4. којим је предвиђено када Одлука ступа на снагу.

У Пожаревцу, 1.7.2015. године Број: 01-06-127

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душанка Кукољ, правник, с.р.

О Д Л У К А 
о оснивању Јавне установе културно-спортски 

центар „Пожаревац“ у Пожаревцу 
(Пречишћен текст) 

Члан 1.
 Град Пожаревац (у даљем тексту: оснивач) оснива 
Јавну установу културно-спортски центар „Пожаревац“ 
(у даљем тексту: Културно-спортски центар).
 Фирма оснивача гласи: Град Пожаревац. 
 Седиште оснивача је у Пожаревцу улица 
Дринска број 2.

Члан 2.
 Културно-спортски центар пословаће под 
називом: Јавна установа културно-спортски центар 
„Пожаревац“.
 Седиште Културно-спортског центра је у 
Пожаревцу улица Партизанска број 1.

Члан 3.
 Основна делатност Културно-спортског центра 
је:

 90.01 Извођачка уметност
 Обухвата:
- постављање позоришних и оперских и плесних 

програма- представа,
- припрему извођења музичких програма 

(концерата), као и друге врсте сценског 
извођења: 

- активности позоришних трупа, дружина, 
оркестара или музичких група и циркуса

- активности самосталних уметника као 
што су глумци, плесачи, музичари и 
водитељи.

Остале делатности: 
93.11 Делатност спортских објеката
93.19 Остале спортске делатности
95.29 Поправка осталих личних предмета и 

предмета за домаћинство
56.10 Делатности ресторана и покретних 

угоститељских објекта
47.64 Трговина на мало спортском опремом у 

специјализованим продавницама
93.2 Остале забавне и рекреативне делатности
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
73.11. Делатност рекламних агенција 
73.12 Медијско представљање
69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и 

ревизорски послови; пореско саветовање
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
46.7 Остала специјализована трговина на 

велико
46.49 Трговина на велико осталим производима 

за домаћинство.
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Члан 4.
 Средства за обављање делатности обезбеђују се:
 - из буџета оснивача;
 - сопствених прихода;
 - продајом производа и услуга на тржишту;
 - донаторством и из других извора у складу са 
законом.
 

Члан 5.
 Установа се уписује у судски регистар кад 
надлежни орган управе утврди да су испуњени сви 
услови за почетак рада и обављања делатности утврђених 
законом.
 Уписом у судски регистар установа стиче 
својство правног лица.

Члан 6.
 Културно-спортски центар и оснивач посебним 
актима ближе уређују међусобна права и обавезе 
управљања и коришћења имовине оснивача.

Члан 7.
 Органи Културно-спортског центра су директор, 
Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 8.
 Директор представља и заступа установу, 
организује и руководи процесом рада и води пословање 
установе, самостално доноси одлуке и одговара за 
законитост рада установе, предлаже основе пословне 
политике, програм рада и план развоја и предузима мере 
за њихово спровођење, извршава одлуке Управног одбора, 
именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и 
одговорностима и врши друге послове одређене законом 
и статутом.
 Директора именује и разрешава Скупштина 
града. 
 Мандат директора траје 4 године са правом 
поновног избора.

Члан 9.
 Орган управљања установе је Управни одбор 
који има председника, заменика председника и 7 чланова 
које именује и разрешава Скупштина града Пожаревца и 
то:
 - 6 чланова из реда оснивача Скупштине града 
Пожаревца; и 
 - 3 члана из реда запослених у установи 
Културно-спортски центар.
 

Члан 10.
 Управни одбор:

1. утврђује пословну политику;
2. одлучује о статусним променама;
3. усваја извештаје о пословању установе и 

годишњи обрачун;
4. доноси статут и одлуку о усвајању плана развоја 

и програм рада, уз сагласност оснивача;

5. доноси инвестиционе одлуке; и
6. врши и друге послове утврђене актом о оснивању 

и статутом.

Члан 11.
Надзорни одбор установе има 3 члана 

(председника и 2 члана) које именује и разрешава 
Скупштина града Пожаревца и то:
 - 2 члана из реда стручњака афирмисаних у 
области делатности спорта; и
 - 1 члана из реда запослених у установи 
Културно-спортски центар „Пожаревац“.
 Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године 
са правом поновног избора.

Члан 12.
 Надзорни одбор:
 - врши надзор над пословањем установе 
Културно-спортски центар „Пожаревац“, прегледа 
годишње и периодичне извештаје о раду и обрачун 
средстава као и одлуке о расподели добити и улагања 
капитала; и
 - обавештава Управни одбор и Скупштину града 
о резултатима надзора.

Члан 13.
 Надзор над законитошћу рада Културно-
спортског центра врши надлежни орган Градске управе 
града Пожаревца.

Члан 14.
 Кад орган надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада установе утврди да установа не 
испуњава законом утврђене циљеве и задатке, одредиће 
јој рок за испуњавање тих услова и о томе обавестити 
оснивача.
 Уколико установа не испуни услове из става 1. 
овог члана у одређеном року, надлежни орган забраниће 
решењем даљи рад установе.
 Орган који је донео решење о забрани рада 
установе обавестиће о томе оснивача установе.

Члан 15.
 Установа може бити укинута:

1.  ако не испуњава законом прописане услове 
за обављање делатности; и

 2. ако не постоје услови за обављање 
делатности.

  Сматра се да не постоје услови за обављање 
делатности установе ако:

1. не постоји потреба за његовом делатношћу;
2. потребе за делатношћу ове установе 

могу да се задовоље на рационалнији и 
економичнији начин; и

3. не остварује законом утврђене циљеве и 
задатке.
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Члан 16.
 Поступак за укидање установе покреће оснивач 
или орган надлежан за вршење надзора над законитошћу 
рада установе.
 Акт о укидању установе доноси оснивач.
 На основу акта о укидању установе спроводи се 
поступак редовне ликвидације, у складу са законом.

Члан 17.
 Оснивач даје сагласност на статут установе.
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На основу члана 146. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 
и 145/14) и члана 32. става 1. тачке 6) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13 – пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, 
на седници одржаној 2.7.2015. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о постављању 

мањих монтажних објеката привременог карактера 
на површинама јавне намене на територији града 

Пожаревца

Члан 1.
 У Одлуци о постављању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 1/15) у члану 3. после 
речи: „расхладне витрине“ додају се запета и речи: 
„контејнери за смештај телекомуникационе опреме“.

Члан 2.
 У члану 4. став 1. алинеја 7. мења се и гласи:
 „- на локацији која има обезбеђен прикључак на 
електро дистрибутивну мрежу који омогућава очитавање 
потрошње електричне енергије.“

Члан 3.
 У члану 5. став 1, 6. став 2, 7. став 2, 8. став 1, 
9. став 2, 10. став 2, 11. став 3, 12. став 3, 15. став 3, 16. 
став 4. и 20. став 2. речи: „ радни тим“ у датом падежу 
замењује се речима: „Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“ Пожаревац“ у одговарајућем 
падежу.

Члан 4.
 У члану 5. став 1. после речи „аутобуска 
стајалишта“ додају се запета и речи: „контејнери за 
смештај телекомуникационе опреме“.
 Став 2. мења се и гласи:
 „ Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“Пожаревац дужно је да акта из става 1. овог 

члана изради у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.“.

Члан 5.
 У члану 10. став 7. реч: „ билборди“ замењују се 
речима: „видео бимови“.

Члан 6.
У члану 14. став 1. после броја: „2,0 м2“ додају 

се запета и речи: „ који се поставља поред зида пословног 
објекта и киоска лоцираног на површини јавне намене 
у којима се обавља трговинска делатност прехрамбене 
робе “.
 Став 5. брише се.

Члан 7.
 У члану 19. став 2. мења се и гласи:
 „ Уз један продајни објекат који се налази ван 
површине јавне намене и уз мањи монтажни објекат 
типа киоск на површини јавне намене на територији 
града Пожаревца, могу се поставити расхладне витрине 
у зависности од зоне и просторних могућности у којој је 
лоциран продајни објекат или киоск и то:

- Централна зона обухвата простор оивичен 
улицама: Стари корзо до Јована Шербановића, Јована 
Шербановића до Његошеве, Његошевом до Воје Дулића, 
Воје Дулића до кружног тока, од кружног тока до 
Таковске, Таковском до Синђелићеве, Синђелићевом 
до Лоле Ребара, Лоле Рибара до Моше Пијаде, Моше 
Пијаде до Јована Шербановића.- дозвољено је поставити 
максимално једну двокрилну и две једнокрилне;
 - II зона обухвата простор оивичен улицама:Југ 
Богданова до Лоле Рибара, Лоле Рибара до Шумадијске, 
Шумадијском до Вардарске, Вардарском до Чеде 
Васовића, Чеде Васовића до Симе Симића, Симе Симиће 
до Косовске, Косовском до Светосавске, Светосавском 
до Делиградске, Делиградском до Кнез Милошев венац, 
Кнез Милошев венцом до Поречке, Поречком до Хајдук 
Вељкове, Хајдук Вељковом до Јована Шербановића. - 
дозвољено је поставити максимално две двокрилне и две 
једнокрилне;
 - III зона обухвата остали простор - дозвољено је 
поставити максимално комбинацију шест једнокрилних 
или три двокрилних.
 На територији града Костолца могу се поставити 
две једнокрилне и две двокрилне расхладне витрине уз 
продајни објекат ван површине јавне намене и уз киоск 
на површини јавне намене.“
 Став 4. брише се.

Члан 8.
 После члана 20. додаје се поднаслов, који треба 
да буде изнад члана и члан 20а који гласе:
„Контејнери за смештај телекомуникационе опреме

Члан 20а
 Контејнер за смештај телекомуникационе 
опреме поставља се на локацији  која има обезбеђен 
прикључак на траси подземног оптичког кабла.
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 План локација првремених објеката из става 1. 
овог члана доноси Градско веће града Пожаревца, на 
предлог пружаоца телекомуникационих услуга. 
 Уговор о коришћењу површине јавне намене за 
постављање привремених објеката из става 1. овог члана 
закључује се са пружаоцем телекомуникационих услуга 
чије су подземне инсталације оптичког кабла, на период 
од једне године.“ 

Члан 9.
 У члану 21. став 2. мења се и гласи:
 „ Површине јавне намене за постављање 
привремених објеката из става 1. овог члана могу се 
дати у закуп и ван поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, спровођењем поступка 
непосредне погодбе у случајевима:

- када се не пријави ни једно лице за 
спровођење поступка јавног надметања или 
избора најповољније понуде и

- када закупац површине јавне намене 
који уредно измирује обавезу плаћања 
закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, 
најраније три, а најкасније месец дана пре 
истека уговора о закупу.“

  
Члан 10.

 У члану 22. став 2. мења се и гласи:
 „ Иницијатива за покретање поступка за 
постављање одређеног привременог објекта из члана 21. 
ове одлуке обавезно садржи: план локације,површину 
привременог објекта, почетну цену закупа, намену 
коришћења и период коришћења.“

Члан 11.
У члану 24. став 1. проценат: „10%“ замењује се 

процентом: „100%“.

Члан 12.
У члану 25. став 1. на крају тачка се замењује 

запетом и додају се речи: „осим оних који према Граду 
Пожаревцу имају дуговања на дан одржавања јавног 
надметања или отварања понуда, по основу закупа 
и заузећа површине јавне намене за постављање 
привремених објеката.“

Члан 13.
 У члану 35. став 1. алинеја четврта број: „ 10,“ 
и везник „и“ бришу се, а после броја: „11.“ додају се 
бројеви „20. и 20а“.

Члан 14.
 После члана 38. додаје се члан 38а који гласи:

„Члан 38а
 Одељење за имовинско-правне послове Градске 
управе града Пожаревца, по закључењу уговора о 
закупу површине јавне намене и издатим решењима 
за коришћење води евиденцију о постављеним 

привременим монтажним објектима на површинама 
јавне намене, са подацима о закупцу или кориснику 
површине јавне намене, о врсти објекта, намени и роком 
коришћења.“

Члан 15.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 23. став  4. и члана 32. став 
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14-
др. закон), члана 32. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4-13- пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на 
седници одржаној  2.7.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА 

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Члан 1.
У Одлуци о финансирању дела трошкова превоза 

ученика средњих школа на територији града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/11 и 2/12), 
у члану 1. став 1. после алинеје  треће, додаје се алинеја 
четврта, која гласи:

„-из месне заједнице Забела и месне заједнице 
Љубичево до Пожаревца и Костолца.“

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу,  2.7.2015. године  Број: 01-06-130/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 13. став 2. и члана 219. став 
4. и 6. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), члана 63. став 
1. Закона о матичним књигама („Службени гласник 
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РС“, бр. 20/09 и 145/14), члана 3. став 1. Правилника о 
поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде 
о смрти („Службени гласник РС“, бр. 25/11) и члана 32. 
став 1. тачка 6) Статута града Пожаревцa („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 
2.7.2015. године, донелa је

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА 
И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О 

ЊИХОВОЈ СМРТИ 

Члан 1.
 Овом одлуком уређује се организација, 
начин рада и друга питања од значаја за рад доктора 
медицине-мртвозорника за стручно утврђивање времена 
и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе 
на територији града Пожаревца и издавање потврде о 
њиховој смрти.

Члан 2.
 Стручно утврђивање времена и узрока смрти 
лица из члана 1. ове одлуке и издавање потврде о њиховој 
смрти, врше доктори медицине.
 Градско веће града Пожаревца одређује докторе 
медицине-мртвозорнике, на основу спроведеног јавног 
конкурса.

Ради ефикасне организације послова, Градско 
веће града Пожаревца одређује координатора мртвозорске 
службе, који је и сам мртвозорник.

Члан 3.
 Утврђивање времена и узрока смрти и издавање 
потврде о смрти, лекари мртвозорници врше по позиву 
Дома здравља Пожаревац-Службе хитне медицинске 
помоћи, Полицијске управе Пожаревца или лица које је 
по закону дужно да пријави чињеницу смрти.

Члан 4.
Мртвозорници су дужни да стручно утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе на територији града Пожаревца и издавање 
потврда о њиховој смрти врше по одредбама Закона о 
здравственој заштити и Правилника о поступку издавања 
потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти.

У време приправности, мртвозорник је дужан да 
буде непрестано доступан путем мобилног или фиксног 
телефона и да се одазове позиву и у законском року 
изађе на означену локацију и утврди време и узрок смрти 
лица умрлог ван здравствене установе и изда потврду о 
његовој смрти.

Члан 5.
Координатор мртвозорске службе сачињава 

месечни распоред приправности мртвозорника и 

доставља га Полицијској управи Пожаревца и директору 
Дома здравља Пожаревац и начелнику Службе хитне 
медицинске помоћи, најкасније до последњег дана у 
месецу за наредни месец.

Члан 6.
 Висину новчане накнаде за обављање послова 
мртвозорника и координатора утврђује решењем Градско 
већа града Пожаревца. 
 Исплата новчане накнаде из става 1. овог 
члана врши се из буџета града Пожаревца, на основу 
извештаја координатора мртвозорске службе, који 
садржи податке о извршеним прегледима умрлих лица 
са њиховим именима и адресама и издатим потврдама 
о њиховој смрти, као и податке о доктору мртвозорнику 
који је извршио преглед и издао потврду о смрти, који се 
доставља Градској управи града Пожаревца - Одељењу 
за друштвене делатности, најкасније до петог у месецу 
за претходни месец.
 На основу извештаја из става 2. овог члана, 
исплата накнада извршиће се мртвозорницима најкасније 
до 15. у месецу за претходни месец.

Члан 7.
Посебним уговорима регулисаће се међусобна 

права и обавезе између Градске управе града Пожаревца, 
Дома здравља Пожаревац и доктора медицине-
мртвозорника.

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

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

На основу члана 14. став 2. Правилника о 
условима и начину рада Комисије за стручну контролу 
планских докумената, Комисије за контролу усклађености 
планских докумената и Комисије за планове јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 55/15), 
члана 32. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр 4/13 - пречишћен текст), а 
у вези са чланом 2. став 8. Одлуке о накнадама одборника 
Скупштине града Пожаревца, чланова скупштинских 
радних тела, чланова Градског већа града Пожаревца и 
чланова радних тела Градског већа („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 1/11), Скупштина града Пожаревца, 
на седници одржаној 2.7.2015. године, донела је 
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О Д Л У К У 
o изменама Одлуке о накнади председнику, 

члановима и секретару, који учествују у раду 
Комисије за планове града Пожаревца 

Члан 1. 
У Одлуци о накнади председнику, члановима 

и секретару, који учествује у раду Комисије за планове 
града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца 
бр. 10/13), назив одлуке мења се и гласи: „Одлука о 
накнади председнику и члановима, који учествују у раду 
Комисије за планове града Пожаревца.“

Члан 2. 
 Члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се износ накнаде и 
накнада трошкова превоза председнику и члановима, који 
учествују у раду Комисије за планове града Пожаревца 
(у даљем тексту: Комисија).“

Члан 3. 
 У члану 2. после речи: „Председнику“ брише се 

запета, додаје слово: „и“, а речи: „и секретару Комисије 
припада право на новчану накнаду“, замењују се речима: 
„Комисије утврђује се накнада“.

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

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 
32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 2.7.2015. 
године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“, Пожаревац за 2015. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 2 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Пожаревац за 2015. годину, 
бр. 01-2839/2 од 15. јуна 2015. године, који је усвојен 

Одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 01-2958/1 на 
седници одржаној 15. јуна 2015. године.

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

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/1а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 
32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници од 2.7.2015. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа  
„Комуналне службе“, Пожаревац за 2015. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне 
службе“ Пожаревац за 2015. годину, бр. 01-2576/3-2 од 
28. маја 2015. године, који је усвојен Одлуком Надзорног 
одбора предузећа, бр. 01-2576/3 на седници одржаној 
дана 28. маја 2015. године.

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

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/1б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 3. 
и 11. тачка 3), члана 55. став 3. тачка 5) и став 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 
10) Статута града Пожаревца (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 2.7.2015. године, 
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана Школског 

одбора Oсновне школе „Доситеј Обрадовић“ у 
Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу: 

1. Миланковић Војин из Пожаревца, ул. 
Партизанска бр. 47, испред Наставничког 
већа.

II
 Именујe се за чланицу Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу:

1. Милисављевић Снежа из Пожаревца, ул. 
Розе Луксембург бр. 8, испред Наставничког 
већа.

III
 Мандат новоименованe чланице Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу 
траје до истека мандата Школског одбора.

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

Образложење 
 Именовани/именована се разрешава и именује 
по предлогу овлашћеног предлагача.
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може 
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем 
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема 
истог.

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/5a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 
3. и члана 55. став 3. и став 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10) Статута града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13-пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници одржаној 2.7.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једнe чланице Школског 
одбора Техничке школе са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу

I
 Разрешава се дужности чланице Школског 
одбора Техничке школе са домом ученика „Никола 
Тесла“ у Костолцу, на лични захтев: 

1. Живковић Слађана из Брадарца, испред 
Савета родитеља.

II
 Именујe се за чланицу Школског одбора 
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у 
Костолцу:

1. Радуновић Слађана из Пожаревца, Тежачко 
сокаче бр. 11, испред Савета родитеља.

III
 Мандат новоименованe чланице Школског 
одбора Техничке школе са домом ученика „Никола 
Тесла“ у Костолцу траје до истека мандата Школског 
одбора.

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

Образложење 
 Именована се разрешава и именује по предлогу 
овлашћеног предлагача.
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може 
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем 
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема 
истог.

У Пожаревцу, 2.7.2015. године   Број: 01-06-130/5б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
 

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

10

На основу члана 12. став 2. и 3, члана 13. став 
2. и члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 42. став 1. и члана 
44. став 1. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13) и члана 
32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 2.7.2015. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу једног члана Надзорног одбора Јавног 

радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ у 
Пожаревцу 
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I
 Разрешава се дужности члана Надзорног одборa 
Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ у 
Пожаревцу, због подношења оставке:

1. Мирковић Светомир, дипл. новинар из 
Пожаревца, из реда запослених Јавног радио-
дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ у 
Пожаревцу.

II
Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

града Пожаревца”.

Образложење 
 Именовани члан Надзорног одбора се разрешава 
по предлогу овлашћеног предлагача.
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може 
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем 
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема 
истог.

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/5в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

На основу члана 32. тачка 6) и члана 51. став 
1. Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 2.7.2015. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о разрешењу и именовању једног члана Савета за 
пољопривреду и село Скупштине града Пожаревца 

I
 Разрешава се дужности члана Савета за 
пољопривреду и село Скупштине града Пожаревца, на 
лични захтев:

1. Живковић Жељко из Брадарца. 

II
 Именује се за члана Савета за пољопривреду и 
село Скупштине града Пожаревца:

1. Стојановић Бобан из Кличевца.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/5г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

12

На основу члана 35. и 36. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 
- аутентично тумачење и 44/14 - др.закон), члана 32. 
став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.127/09 и 83/14 
– др. закон), члана 44. Одлуке о оснивању ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 02/13) и члана 32. став 
1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 2. јула 2015. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата директора ЈП „Дирекција за 

изградњу града Пожаревца“ Пожаревац

I 
 Славку Живковићу, дипл. правнику, престаје 
мандат 13. јула 2015. године директора ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, на сопствени 
захтев-подношењем оставке.
  

II
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о именовању директора ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац број: 01-06-
146/13г од 25.09.2013. године („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 10/13)

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
 Oво решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном гласнику града 
Пожаревца“ и на званичној интернет страници града 
Пожаревца (www.pozarevac.rs).
    

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/5д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13

На основу члана 42. став 1. тачка 1) Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и бр. 44/14 – др. 
закон ), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.127/09 и 83/14 – др. закон), 
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члана 48. став 1. тачка 1. Одлуке о промени одлуке о 
оснивању ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ ( 
„Службени гласник града Пожаревца“ број 02/13) и члана 
32. став 1. тачка 10) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 -пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 2. јула 2015. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац

I 
 Именује се Митар Караџић, дипл. инж. 
машинства из Пожаревца, за вршиоца дужности 
директора ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 
Пожаревац, почев од 13. јула 2015. године, на период 
који није дужи од шест месеци.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

III
Ово Решење је коначно.

IV
  Oво Решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном гласнику града 
Пожаревца“ и на званичној интернет страници града 
Пожаревца (www.pozarevac.rs).

У Пожаревцу, 1.7.2015. године Број: 01-06-130/5ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 35. и 36. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 
- аутентично тумачење и 44/14 - др.закон), члана 32. 
став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.127/09 и 83/14 – 
др. закон), члана 4. став 2. и члана 50. Одлуке о оснивању 
Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ 
Пожаревац ( „Службени гласник града Пожаревца“ број 
02/13 и 4/13) и члана 32. став 1. тачка 10) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13-пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 2. јула 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата вршиоца дужности директора 

и главног и одговорног уредника Јавног радио-
дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац

I 
 Драгани Деурић, дипл. политикологу 
новинарског смера из Пожаревца, ул. Хајдук Вељкова 
бр. 206 престаје мандат вршиоца дужности директора и 
главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац, подношењем 
оставке.  

II
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности директора 
и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног 
предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац број: 01-06-
114/15о од 16.06.2015. године („Службени гласник града 
Пожаревца“ број 6/15). 

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
 Oво решење објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном гласнику града 
Пожаревца“ и на званичној интернет страници града 
Пожаревца (www.pozarevac.rs).

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број: 01-06-130/5e

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу  члана 42. став 1. тачка 1) Закона 
о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, бр. 
119/12, бр. 116/13 – аутентично тумачење и бр. 44/14 
– др. закон ), члана 32. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09 и 83/14 
– др. закон) и члана 32. став 1. тачка 10) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
4/13 -пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 2. јула 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању вршиоца дужности  директора  и 
главног и одговорног уредника Јавног радио-

дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац

I 
 Именује се Светомир Мирковић, дипломирани 
политиколог из Малог Црнића, ул. Млавска  бр. 24 за 
вршиоца дужности директора и главног и одговорног 
уредника Јавног радио-дифузног предузећа „Радио 
Пожаревац“ Пожаревац, почев од 3. јула 2015. године, на 
период који није дужи од шест месеци.
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II
Ово решење ступа на снагу  даном доношења

III
Ово решење је коначно.

IV 
 Oво решење објавити  у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном гласнику града 
Пожаревца“ и  на званичној интернет страници града 
Пожаревца (www.pozarevac.rs).

У Пожаревцу, 2.7.2015. године Број:  01-06-130/5ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане  Спасовић, дипл.правник, с.р.
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ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПOЖАРЕВЦА
1

 
 На основу члана 23. став 4. и члана 47. став 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07 и 83/14 - др.закон) и члана 
92. став 6. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 4/13-пречишћен текст), Градско 
веће Града Пожаревца на седници одржаној 26.јуна 2015. 
године, донело је 

ПОСЛОВНИК
 о изменама Пословника о раду Градског већа града 

Пожаревца 

I
У Пословнику о раду Градског већа града 

Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
1/15) члан 3. став 9. мења се и гласи: 

„Ресори у Градском већу подељени су на следећи 
начин:

− Јавна предузећа, инфраструктура и 
урбанизам;

− Енергетика, привреда и републичка јавна 
предузећа;

− Месне заједнице и комунална инфраструктура 
месних заједница;

− Градска општина Костолац;
− Омладина, спорт и саобраћај;
− Пољопривреда и Буџетски фонд за подстицаје 

у пољопривреду и рурални развој града Пожаревца ;
− Буџет и финансије;
− Просвета, образовање, култура и наука;
− Друштвене делатности, социјална питања и 

здравство; 
− Невладине организације и удружења;
− Европски фондови, локални економски развој 

и дијаспора;
− Туризам, трговина, снабдевање и заштита 

животне средине.“

II
 У члану 13. став 2. после речи „Градског“ брише 
се реч „јавног“.

III
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења. 
Пословник о изменама Пословника о раду 

Градског већа града Пожаревца објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 26. 06.2015. године 
Број: 01-06-128/2015-6 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
 ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове

2

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26. јуна 2015. године, разматрало је 
захтев Мото клуба Ватрени Пожаревац број 01-40-940 од 
09.06.2015. године за одобрење средства за организацију 
другог интернационалног APRILIA мото скупа, са 
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке, па је 
на основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), донело 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Мото клуба Ватрени 

Пожаревац број 01-40-940 од 09.06.2015. године и 
одобравају се средства у износу од 45.000,00 динара за 
организацију другог интернационалног APRILIA мото 
скупа који ће се одржати у Пожаревцу у периоди од 
24.06. до 29.06.2015. године.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
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Глава 1.- Градска управа, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0002 – Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву, Функција 820-
Услуге културе , Позиција 67, Економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1.- Градска управа, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0002– Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву, Функција 820-Услуге културе, Позиција 
67, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, на текући рачун Мото клуба Ватрени 
Пожаревац 105-52115-48 код АИК банке.

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 26. јуна 2015. године 
Број: 01-06-128/2015-15

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
 ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Владимиру Ловре, председнику клуба Мото 

клубу Ватрени Пожаревац, ул. Немањина бр 
15, 12000 Пожаревац

2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 
финансије и јавне набавке

3. Одсеку за скупштинске послове

3

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26. јуна 2015. године, разматрало је 
захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац број 03-40-
982/2015 од 19.06.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средстава, са изјашњењем Одељења за 

финансије и јавне набавке од 23.06.2015. године, па је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије 
Пожаревац, број 03-40-982/2015 од 19.06.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 23.06.2015. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 5.300,00 динара на 
име котизације за похађање летње школе Лингвистике у 
Истраживачкој станици Петница, за ученицу II разреда 
Мину Милошевић из Пожаревца.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 90, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4242- Услуге образовања, 
културе и спорта).

 
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4242- Услуге образовања, 
културе и спорта).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке
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IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 26. јуна 2015. године 
Број: 01-06-128/2015-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
 ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Данијели Жуковски, директорки Пожаревачке 

гимназије Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

4

 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26. јуна 2015. године, разматрало је  
захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац број 01-40-
957/2015 од 11.06.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средстава, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 23.06.2015. године,  па  је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14 и 3/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке гимназије 
Пожаревац, број 01-40-957/2015 од 11.06.2015. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца од 23.06.2015. године, 
за  одобрење  додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 39.600,00 динара 
на име котизације за учешће на Балканској географској 

олимпијади, за ученика III разреда Филиповић Ивана из 
Пожаревца.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 11 – Средње школе, Програм 10 – СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2003-
0001, ПА: Функционисање средњих школа, Функција 
920 – Средње образовање, Позиција 304, Економска 
класификација 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана  
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4242- Услуге образовања, 
културе и спорта).

                                                                       
III

Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 
Раздела 4 – Градска управа, Глава 11 – Средње школе, 
Програм 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска 
класификација 2003-0001, ПА: Функционисање средњих 
школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 
304, Економска класификација 4631 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана  
Пожаревачке гимназије Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4242- Услуге образовања, 
културе и спорта).

 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“

У Пожаревцу, 26. јуна 2015. године 

Број: 01-06-128/2015-17

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
 ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Данијели Жуковски, директорки Пожаревачке 

гимназије Пожаревац
3. Одсеку за скупштинске послове
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САДРЖАЈ

Скупштина града Пожаревца

1. Одлука о оснивању Јавне установе културно-спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу (пречишћен текст) ....
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене на територији града Пожаревца .........................................................................................
3. Одлука о допуни Одлуке о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града 

Пожаревца .........................................................................................................................................................................
4. Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе на територији града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти ..................................
5. Одлука о изменама Одлуке о накнади председнику, члановима и секретару који учествују у раду Комисије за 

планове града Пожаревца ................................................................................................................................................
6. Решење о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација“ Пожаревац за 2015. годину .....................................................................................................................
7. Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне 

службе“ Пожаревац за 2015. годину ...............................................................................................................................
8. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић“ у 

Пожаревцу .........................................................................................................................................................................
9. Решење о разрешењу и именовању једне чланице Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу .............................................................................................................................................................
10. Решење о разрешењу једног члана Надзорног одбора Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ у 

Пожаревцу .........................................................................................................................................................................
11. Решење о разрешењу и именовању једног члана Савета за пољопривреду и село Скупштине града Пожаревца ... 
12. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 

Пожаревац ..................................................................................................................................................................
13. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ 

Пожаревац .........................................................................................................................................................................
14. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-

дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац ....................................................................................................
15. Решење о именовању  вршиоца дужности директора и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног 

предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац .....................................................................................................................

Градско веће града Пожаревца

1. Пословник о изменама Пословника о раду Градског већа града Пожаревца .............................................................
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 01-06-128/2015-15 од 26.6.2015. године .....................
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 01-06-128/2015-16 од 26.6.2015. године .....................
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 01-06-128/2015-17 од 26.6.2015. године .....................
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