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На основу члана 53. става 4. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09) и на основу члана 19. 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 5/2010), Комисија за прописе Скупштине града 
Пожаревца, на седници од 13.09.2010. године, 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о месним 
заједницама.
 Пречишћен текст Одлуке о месним 
заједницама обухвата:

1. Одлуку о месним заједницама („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/08), која је ступила 
на снагу 13.12.2008. године;

Из ове одлуке у пречишћен текст није унет 
члан 31. који је брисан, члан 72. којим су биле 
обавезане постојеће месне заједнице да у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донесу 
своје статуте и друга општа акта у складу са овом 
одлуком и члан 75. којим је речено када та одлука 
ступа на снагу;

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке 
о месним заједницама („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 5/2010), која је ступила на снагу 
30.6.2010. године. 

Из ове одлуке у пречишћен текст није 
унет члан 4., којим је брисан члан 31., члан 18, 
којим су обавезани савети месних заједница града 
Пожаревца да у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са истим, 
члан 19. којим је овлашћена Комисија за прописе да 
утврди пречишћен текст одлуке и члан 20. којим је 
речено када та одлука ступа на снагу. 

У Пожаревцу, 13.09.2010. године Број: 01-06-63

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Душанка Кукољ, правник, с.р. 

О Д Л У К А 
о месним заједницама 

(Пречишћен текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређују се образовање, 
спајање, укидање, послови, одлучивање, 
организација и финансирање месних заједница, као 
облика месне самоуправе, као и друга питања рада 
месних заједница. 

Члан 2. 
Месна заједница је облик месне самоуправе, 

у којој локално становништво задовољава своје 
потребе и интересе. 

Члан 3. 
 Месна заједница има назив, који може 
имати географско, етнографско, историјско и друго 
обележје, као и име историјске или неке друге 
знамените личности. 
 Скупштина града утврђује назив месне 
заједнице. 
 Назив месне заједнице утврђен овом одлуком 
може се променити по претходно прибављеном 
мишљењу савета месне заједнице. 
 Иницијативу за промену назива месне 
заједнице може покренути савет месне заједнице. 

Члан 4. 
 Месна заједница има својство правног 
лица у погледу права и обавеза утврђених законом, 
статутом и овом одлуком. 
 Месна заједница има свој статут, који 
доноси савет месне заједнице, у складу са законом 
и овом одлуком. 
 Сагласност на статут месне заједнице даје 
Скупштина града. 
 Месна заједница има свој печат и 
штамбиљ. 
 Печат је округлог облика, пречника 32мм. 
исписан је на српском језику, ћириличним писмом, 
са следећом садржином и изгледом:
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 У спољашњем кругу печата исписује се 
назив “Република Србија”. 
 У другом и трећем кругу исписује се “Град 
Пожаревац-Месна заједница _____________”. 
 У дну печата исписује се седиште месне 
заједнице. 
 Изнад седишта месне заједнице исписује се 
редни број печата, односно римска цифра.
 Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у коме у хоризонталним редовима исписује 
се, ћириличним писмом, следећа садржина. 

Република Србија
Град Пожаревац

Месна заједница “______________”
Број___________

_________20____ године
(Седиште месне заједнице)

 
 Месна заједница има рачун.

Члан 5. 
 Месна заједница може имати празник, који 
се утврђује статутом месне заједнице. 

Члан 6. 
 Имовину месне заједнице чине средства за 
рад, покретне ствари и права. 

Члан 7.
У сваком сеоском насељу месна заједница 

носи назив насељеног места.
У сеоским насељима, месне заједнице 

су: “Баре”, “Батовац”, “Берање”, “Брадарац”, 
“Братинац”,”Брежане”, “Бубушинац”, “Драговац”, 
“Дрмно”, “Дубравица”, “Живица”, “Касидол”, 
“Кличевац”, “Лучица”, Маљуревац”, „Набрђе“, 
“Пољана”, “Пругово”, “Речица”, “Трњане” и 
“Ћириковац”.

У граду Пожаревцу месне заједнице су:

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

Светосавска, Доситејева, Кнез Милошев 
венац, Браничевски сквер, Радомира Миленића 
“Руса, Трг Радомира Вујовића (само непарни 
бројеви), Делиградска, Браничевска , Димитрија 
Туцовића, Сопотска, Прилепска, Карађорђева, 
Скопљанска, Гргура Вујовића, др Николе Хаџи-
Николића и Моше Пијаде ( сви парни бројеви и 
непарни од 11 до краја).

2. Месна заједница “БУЛЕВАР”, у коју 
спадају следеће улице:

Љубовијска, Драже Марковића, Трише 
Кацлеровића, Југовићева, Војвођанска, Зетска, 
Крајинска, Васе Чарапића, Изворска , Пионирски трг 
(осим ламела 13, 15 и 17), Бошкова, др Воје Дулића, 
Николе Тесле, Илије Петровића, Книћанинова, 
Висока, Тршћанска, Боже Димитријевића, 
Његошева, Вељка Дугошевића,Таковска, Градско 
сокаче, Даворјанке Пауновић, Лењинова, 
Станоја Главаша, Угљешина, Сремска, Јована 
Шербановића (само непарни бројеви од 19-25), 
Цветка Павловића, Милене Павловић-Барили, 23. 
српске дивизије,Данила Киша, Милоша Црњанског, 
Сент Андрејска, Капетан Мишина, Воје Вујовића, 
Јована Цвијића, Вука Караџића (парни бројеви од 
2 - 30 и непарни бројеви 1 - 21), Војске Југославије 
(парни бројеви 2 - 14 и непарни бројеви 1 - 17), 
Саве Ковачевића,Немање Томића (парни бројеви 
од 24 до краја и непарни бројеви од 21 до краја), 
Ивана Милутиновића, Владимира Назора, Милоша 
Обилића (парни бројеви од 56 до краја и непарни 
бројеви од 63 до краја), Косте Стаменковића и 
Милана Јовановића.

 3. Месна заједница “БУРЈАН”, у коју 
спадају следеће улице:
 Вељка Влаховића, Миодрага Марковића, 
Бојане Првуловић, Церска, Петровачка, Слободана 
Јовића, Дрварска, Видинска, Партизанска ( сви 
непарни бројеви и парни од броја 16 до краја), 
Ратарска, Радничка, Љубе Степића, Александра 
Павловића, Брежанска, Стишка, Дунавска (парни 
бројеви до 120 и непарни бројеви до 193), Борска, 
Миодрага Васића, Голубачка, Филипа Филиповића, 
Змај Јовина, Ђердапска, Расадничка, Вршачка, Бате 
Булића, Нушићева, Моравска , Балканска, 8. марта, 
Првомајска, Рударска, Немањина (парни бројеви од 
24 до краја и непарни бројеви од 15 до краја), Влајка 
Павловића, Војислава Илића, Стевана Сремца, 
Владимира Карића, Космајског одреда, Косте 
Рацина, Бранка Митића, Билећка, Аћима Медовића, 
Димитрија Павловића, Драгослава Ђорђевића-
Гоше, Манасијска, Живорада Лазаревића, 
Милана Ракића, Чегарска, Ударничка, Витешка, 
Јефимије, Надежде Петровић , Исидоре Секулић, 
Студеничка, Жичка, Милешевска, Француска, 
Другог српског устанка, Девет Југовића, Дунавске 
дивизије, Тежачко сокаче, Јована Скерлића, Вере 
Милетић, Крушедолска, Молијерова, Кнегиње 
Љубице, Николе Пашића, Косовке девојке, Кнеза 
Вишеслава, Српских Владара, Господара Јеврема, 
Љубостињска, Светогорска, Коларчева, Добрачина, 
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Грчић Миленка, Петра Трифуновића, Палмотићева, 
Вртларска, Војводе Драгомира, Мајке Јевросиме, 
Катанићева, Калинићева, Звечанска, Масарикова, 
Раваничка, Јанка Веселиновића, Грачаничка, Браће 
Добрњац, Прохорска и Трг Миливоја Живановића. 

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

Индустријска, Млавска, Симе Симића (од ул. 
Чеде Васовића до ул. Шумадијске), Мачванска, Васе 
Пелагића, Бошка Вребалова, Книнска, Вардарска, 
Шумадијска, Лоле Рибара, Далматинска, Босанска, 
Ђурђа Бранковића, Београдска, Пролетерска, 
Ситничка, Владе Гандија, Индустријско сокаче, 
Ђурђеве рупе, Зеленгорска (парни бројеви од 38 до 
краја и непарни бројеви од 45 до краја), Партизанска 
(само парни бројеви 2-14), Трг Радомира Вујовића 
(сви парни бројеви) и Илије Гојковића.

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

Зеленгорска (од ул. Косовске до ул. Чеде 
Васовића), Косте Абрашевића, Невесињска, 
Краљевића Марка, Звишка, Зајечарска, Цинцар 
Јанка, Црнотравска, Лесковачка, Пиротска, 
Жиже Лазаревић, 4. јула, Вукице Станковић, 
Михајла Пупина, Авалска, Ресавска, Светозара 
Марковића, Старине Новака, Градиштанска, 25. 
маја, Смедеревска, Врањска, Жабарска, Алексе 
Ненадовића, 27. априла, Кучевачка, Жагубичка, 
Чеде Васовића, Симе Симића (од ул. Косовске 
до ул. Чеде Васовића), 7. јула, Ђуре Ђаковића, 
Браће Барух, Блаже Јовановића, Ђуре Даничића, 
Ђуре Салаја, Народног фронта, Седам секретара 
СКОЈ-а, Ђоке Пајковића, Младог радника, Бранка 
Крсмановића, Прва пролетерска, Георги Димитрова, 
Алексе Дундића, Барска, 8. јуна, Виктора Бубња, 
Александра Ивановића, Миливоја Живановића, 
Јована Драгашевића, Иве Маринковића, Дечанска, 
Хиландарска, Анафа Соломона - Жике, Роксанде 
Игњатовић-Димитријевић, Аврама Трифуновића, 
Ослободилаца Пожаревца, Светозара Ђорђевића, 
Николе Сикимића, Милоша Савића, Сувоборска, 
Косовска, Дечанска, др Младена Стојановића, 
Милентија Поповића, Властимира Царевца, 
Шесте личке дивизије (само парни бројеви), 
Баје Секулића, Страхињића бана, Жупска, Кнеза 
Данила, Железничка, Љубичевска, Рашка, Цара 
Уроша, Призренска, Хумска, Прокупачка, Динарска, 
Крузијска, Крушевачка, Милатовачка, Пендина и 
Горња мала.

6. Месна заједница “ЗАБЕЛА”, у коју 
спадају:

Насеље Забела и ул. Дунавска (парни 
бројеви од 122 до краја и непарни бројеви од 195 
до краја). 

7. Месна заједница “ЉУБИЧЕВО”, у коју 
спада насеље Љубичево.

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

 15. октобра, Моше Пијаде (само непарни 
бројеви 1 -9), Трг ослобођења, Дринска,Стари 
корзо, Хајдук Вељкова, Колубарска, Омладинска, 
Светислава Урошевића, Радоја Домановића, 
Црвени крст, Мајаковског, Радована Драговића, 
Војводе Мишића, Хомољска, Војводе Степе, 
Поречка, Мирослава Јовановића, Виноградска, 
Толстојева, Војводе Путника, Розе Луксембург, 
Јована Поповића, Слободана Пенезића - Крцуна, 
Александра Пауновића, Војводе Петра Бојовића, др 
Арчибалда Рајса, Видовданска, Видосаве Станковић, 
Милице Јанковић, Младости, Јесењинова, Лоркина, 
Драгојла Дудића, Јована Шербановића (сви парни 
бројеви и непарни од 1 – 17), Табачка чаршија (сви 
непарни бројеви), Александра Златковића, Трг 
Стевана Максимовића, Проф.Ђорђа Јањића, Девете 
Српске народно-ослободилачке ударне бригаде, 
Душана Радовића, др Миломира Бранковића, Пук.
Миливоја Стојановића, Милана Ајваза, Десанке 
Првановић и Шеста.

9. Месна заједница “РАДНА МАЛА”, у коју 
спадају следеће улице:
 Вука Караџића (парни бројеви од 32 до 
краја и непарни бројеви од 23 до краја), Тимочка, 
Јадранска, Мишарска, Македонска, Алексе 
Шантића, Крфска, Метохијска, Сарајевска, 
Дурмиторска, Космајска, Кочина, Војводе Миленка, 
Раде Слободе, Костолачка, Охридска, Братства 
Јединства (парни бројеви 2-124 и непарни бројеви 
1-117), Скадарска, Солунска, Војводе Добрњца 
(парни бројеви од 8 до краја и нпарни бројеви од 13 
до краја), Ђорђа Јовановића, Пионирски трг (само 
ламела 13, 15 и 17) и Бранислава Тодоровића. 

 10. Месна заједница “СОПОТ”, у коју 
спадају следеће улице:
 Ивана Горана - Ковачића, Жикице 
Јовановића-Шпанца, Јелене Ћетковић, Радмиле 
Трифуновић, Скојевска, Филипа Кљајића, Војске 
Југославије (парни бројеви од 16 до краја и непарни 
бројеви од 21 до краја), Сењанина Иве, Ђуре 
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Јакшића, Приштинска, Узун Миркова, Милоша 
Обилића (парни бројеви од 2-54 и непарни бројеви 
од 1 – 61), Милоша Поцерца, Илије Бирчанина, 
Немање Томића (парни бројеви од 2-22 и непарни 
бројеви од 1 – 19), Војводе Добрњца (парни бројеви 
2 – 6 и непарни бројеви 1 – 11), Братства Јединства 
(парни бројеви од 126 до краја и непарни бројеви од 
119 до краја), Радних бригада, Воје Дамњановића, 
Жарка Зрењанина, Јосипа Панчића, Јове Урошевића, 
Кадињача, Ламартинова, Кларе Цеткин, Париске 
Комуне, Интернационалних бригада, Максима 
Горког, Достојевског, Проте Матеје, Маргум, 
Виминацијум, Живана Цвејића, Радисава Цвејића, 
Иве Андрића, Петра Кочића, Бранка Радичевића, 
Милована Глишића, 28. марта, Ернеста Хемингвеја, 
Бранка Ћопића, Симониде, Милоша Б. Јанковића, 
Мајора Драгутина Гавриловића, Народна, Феликса 
Каница, Драгољуба Ђурића, Миодрага Богдановића-
Пљуце, Пећка, Миодрага Николића, Словенска, 
Десанке Максимовић, Марије Кири, Милоша 
Обреновића, Пастерова, Лазе Костића, Стевана 
Првовенчаног, Стевана Мокрањца, Горњачка и Лазе 
Лазаревића .

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

Табачка чаршија (сви парни бројеви), 
Синђелићева, Југ Богданова, Топличина, Ћебина, 
Косанчићева, Кнеза Лазара, Ужичка, Вељка 
Дугошевића (само непарни бројеви) и Немањина 
(парни бројеви 2 – 22 и непарни бројеви 1 – 17).

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

Битољска, Боре Станковића, Воје 
Богдановића - Сељака, Владимира Роловића, Владе 
Зечевића, Веселина Маслеше, Горанска, Драгана 
Милојковића, Бранислава Радовановића, Виктора 
Игоа, Сестрољинска, Ивана Мажуранића, Ивана 
Цанкара, Јосипа Цазија, Кнеза Рајице, Коче Рацина, 
Козарачка, Кајмакчаланска, Ловћенска, Љутице 
Богдана, Милице Српкиње, Марка Миљанова, 
Митра Трифуновића, Миодрага Морисављевића, 
Новосадска, Надежде Вељковић, Прешернова, 
Пожаревачког партизанског одреда, Павла Јуришића 
- Штурма, Првог српског устанка, Родољуба 
Чолаковића, Стевана Јаковљевића, Слободарска, 
Светислава Ивановића - Кобаса, Подгоричка, 
Танаска Рајића, Ћирила и Методија, Ускочка, 
Фрушкогорска, Филипа Вишњића, Хајдучка, 
Сокобањска, Црногорска, Цане Бабовић, Цара 
Душана, Златарска, Шекспирова, 6.личке дивизије 
(само непарни бројеви), Алексе Галибарде, Старца 
Вујадина и Уроша Предића.

II ОБРАЗОВАЊЕ, СПАЈАЊЕ И УКИДАЊЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 8.
 Ради задовољавања потреба од непосредног 
заједничког интереса за грађане на одређеном 
подручју, које представља територијалну и 
функционалну целину и на којем постоји међусобна 
повезаност грађана у свакодневном животу и 
могућност непосредног договарања и одлучивања о 
остваривању заједничких интереса у задовољавању 
својих потреба, може се образовати нова месна 
заједница. 

Члан 9.
 О образовању нове, промени подручја и 
укидању месне заједнице, одлучује Скупштина 
града већином укупног броја одборника.
 Предлог за образовање нове, промену 
подручја и укидање месне заједнице могу поднети 
Градско веће, најмање 1/3 одборника, савет месне 
заједнице, или више од 50% грађана бирача  са 
подручја на које се предлог односи, путем грађанске 
иницијативе.
 Скупштина града дужна је да пре доношења 
одлуке о образовању нове, промени подручја 
и укидању месне заједнице прибави мишљење 
грађана са дела територије општине на који се 
предлог односи путем збора грађана. Скупштина 
општине дужна је да пре доношења одлуке обавезно 
прибави и мишљење савета месне заједнице, на коју 
се предлог односи.

Члан 10.
 Предлог за образовање месне заједнице 
мора садржати:
 - својеручно потписан списак грађана који 
предлажу образовање месне заједнице, са њиховим 
презименима и именима и адресом становања;
 - подручје (опис и границе) месне заједнице 
и број становника подручја;
 - начин финансирања месне заједнице; и 
 - друга питања од интереса за живот и рад 
месне заједнице.

Члан 11.
 Предлог из претходног члана ове одлуке 
подноси се Скупштини града, која оцењује да ли 
постоје услови да грађани могу:
 - најнепосредније извршавати, усклађивати 
и задовољавати заједничке интересе и потребе;
 - обезбеђивати материјалну основу за 
задовољавање заједничких интереса и потреба; и
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 - развијати сарадњу у решавању питања од 
заједничког интереса са предузећима и установама, 
органима и организацијама на територији месне 
заједнице и са другим месним заједницама.

Члан 12.
 Акт о оснивању на основу предлога из 
члана 10. ове одлуке доноси Скупштина града и 
обавештава подносиоца предлога.
 Ако Скупштина утврди да не постоје 
услови за образовање месне заједнице, донеће о 
томе одговарајућу одлуку и обавестити подносиоца 
предлога.

Члан 13.
 Одлука о образовању месне заједнице 
садржи:
 - назив насељеног места, односно дела 
насељеног места за које се образује месна заједница 
и тачан опис подручја за које се образује; и
 - назив месне заједнице.

Члан 14.
 Правне последице укидања месне заједнице 
регулишу се у складу са законом и посебном 
одлуком којом се месна заједница укида. 

Члан 15.
 Месна заједница има статут.
 Статут садржи одредбе о:

пословима месне заједнице;1. 
органима и начину њиховог рада и 2. 
начину на који се врши њихов избор;
облицима непосредног изјашњавања 3. 
грађана (збор грађана, грађанска 
иницијатива, референдум);
начину сазивања и рада зборова 4. 
грађана;
поступку доношења аката месне 5. 
заједнице;
називу и седишту месне заједнице;6. 
заступању;7. 
начину стицања и располагања 8. 
средствима;
употреби печата;9. 
обезбеђивању јавности рада савета 10. 
месне заједнице; и
другим питањима од значаја за месну 11. 
заједницу.

Члан 16.
 Рад органа месне заједнице је јаван.
 Јавност рада и обавештавање грађана 
обезбеђује се:
 - јавним расправама на зборовима грађана о 
предлозима финансијског плана и завршног рачуна 
месне заједнице, годишњим извештајима о раду 
месне заједнице, као и у другим случајевима када 
органи града и месне заједнице то одлуче; 
 - истицањем дневног реда и материјала за 
седницу савета месне заједнице, као и предлога 
одлука града и месне заједнице на огласној табли, 
односно огласном простору који је доступан 
највећем броју грађана, истицањем усвојених 
одука и других аката, као и обавештавањем грађана 
о седницама савета месне заједнице, о зборовима 
грађана и другим скуповима од локалног интереса, 
најмање 8 дана пре дана њиховог најављеног 
одржавања; и
 - правом грађана да остварују увид 
у записнике и акте савета месне заједнице и 
присуствују седницама савета месне заједнице.
 Јавност рада и обавештавање грађана се 
ближе уређује статутом месне заједнице.

III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 17.
 Грађани у месној заједнице своје потребе 
и интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима:

просторног, урбанистичког планирања - 
и уређења насељеног места;
комуналног развоја и комуналне - 
изградње;
екологије и заштите човекове околине;- 
културе и спорта;- 
одбране и заштите од елементарних - 
непогода;
друштвене бриге о деци и грађанима - 
различитих социјалних група;
ванинституционалне бриге о социјалним - 
категоријама становништва;
социјалне и здравствене заштите и - 
образовања; и
самодоприноса.- 

Члан 18.
 У вршењу послова месне заједнице, грађани 
и органи месне заједнице:

- дају иницијативе за измене планских 
аката;
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-  организују зборове грађана, јавне 
расправе, анкете и покрећу разне 
иницијативе;

- организују изјашњавање грађана о 
питањима од значаја за град и месну 
заједницу;

-  спроводе хуманитарне акције на својој 
територији;

-  организују рад радних тела месне 
самоуправе;

- дају мишљења о урбанистичким 
плановима;

-  дају предлоге о доношењу програма 
комуналне изградње;

-  учествују у расправама о одржавању 
чистоће, одржавању зелених површина, 
уређења паркова, одржавању фудбалских 
игралишта и др.;

-  остварују утицај на коришћење градског 
пословног простора и постављање 
објеката мале привреде на изграђеном 
и неизграђеном осталом грађевинском 
земљишту;

-  остварују сарадњу са градским јавним 
предузећима;

-  брину се о уређењу насеља;
-  обезбеђују комунални развој насеља 

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

-  одлучују о коришћењу простора којим 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице, 
чији су они корисници;

-  спроводе изборе за органе месне 
заједнице;

-  извршавају и друге послове утврђене 
уставом, законом и Статутом града.

IV ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 19.
 Грађани организовани у месној заједници 
одлучују о својим заједничким интересима путем:

референдума;- 
писаног изјашњавања;- 
збора грађана;- 
грађанске иницијативе, предлога и - 
мишљења; и
изабраних представника у органима - 
месне заједнице.

 Грађани у месној заједници могу покренути 
народну иницијативу у складу са Статутом града, 
статутом месне заједнице и законом.

Референдум

Члан 20.
 Референдумом у месној заједници грађани 
се изјашњавају о одређеним питањима о којима 
одлучује Скупштина града, као и о одређеним 
пословима од заједничког интереса за грађане у 
месној заједници (самодоприносу и др.).
 Референдум се расписује за подручје целе 
месне заједнице или њеног дела, односно насеља 
или дела насеља.
 Захтев за расписивање референдума могу 
поднети:

збор грађана;- 
20% бирача који су уписани у бирачки - 
списак на дан предаје захтева грађана 
савету месне заједнице;
Градско веће; и- 
савет месне заједнице.- 

Списак потписника грађана-бирача за 
расписивање референдума, мора да садржи презиме 
и име, лични број, пребивалиште и својеручни 
потпис. 
 Одлуку о расписивању референдума у 
месној заједници доноси Скупштина града.
 Референдум се обавезно расписује ради 
одлучивања о питањима утврђеним статутом месне 
заједнице, овом одлуком и законом.

Од дана расписивања до дана одржавања 
референдума не може протећи мање од 15 ни више 
од 90 дана. 

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

Писано изјашњавање

Члан 21.
 Писано изјашњавање се спроводи на исти 
начин и по истом поступку као и за референдум. 

Збор грађана

Члан 22.
 Збор грађана се може одржати за подручје 
целе месне заједнице, дела месне заједнице, насеља 
или дела насеља.
 Збор грађана разматра:

питања од заједничког интереса за - 
грађане у месној заједници;
извештаје и питања из делокруга рада - 
Скупштине града, за које се тражи 
расправа на зборовима грађана;
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-   и сва друга питања од интереса за 
грађане на подручју месне заједнице, 
која буду предвиђена статутом месне 
заједнице.

Члан 23.
 Збор грађана месне заједнице може сазвати 
председник Скупштине града, Градско веће и 
савет месне заједнице, ради разматрања питања из 
надлежности Скупштине града и месне заједнице.
 Предлог за сазивање збора грађана у месној 
заједници могу поднети:

најмање 50 бирача;- 
најмање 5 одборника у Скупштини - 
града; и
Градско веће.- 

О сазваном збору грађани се обавештавају 
истицањем акта о сазивању збора на огласној 
табли, преко средстава информисања, или на други 
уобичајени начин. 

Сазивач је обавезан да обавести Градску 
управу о одржавању збора. 

Збором грађана председава сазивач или 
лице које он овласти. 

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

Градска управа дужна је да месној заједници, 
односно грађанима пружи стручну помоћ у вези 
одржавања збора и при формулисању предлога, 
односно захтева збора грађана, а пре њиховог 
упућивања надлежним органима града или савету 
месне заједнице. 
 Збор грађана месне заједнице, ради 
разматрања питања од интереса за целу месну 
заједницу, може се одржати ако присуствује најмање 
10% грађана – бирача.
 Уколико на збору не присуствује број 
бирача из претходног става овог члана, збор се 
може одржати по протеку времена од 15 минута и 
са бројем присутних бирача који не може бити мањи 
од 2% уписаних бирача, ни мањи од 50 бирача.
 Збор грађана расправља и даје предлоге о 
питањима из надлежности органа града и месне 
заједнице. 
 Збор грађана, јавним гласањем, већином 
гласова присутних усваја захтеве и предлоге и 
упућује из Скупштини, појединим органима и 
службама града или савету месне заједнице. 
 Органи и службе града дужни су да у року 
од 60 дана од одржавања збора гађана, размотре 
захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, 
односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 
томе обавесте грађане. 

Грађанска иницијатива 

Члан 24. 
 Грађани путем грађанске иницијативе 
предлажу Скупштини града доношење акта којим ће 
се уредити одређено питање из надлежности града, 
промену статута или других аката и расписивање 
референдума у складу са законом и статутом. 
 О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
је дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од добијања 
предлога. 
 За пуноважно покретање грађанске 
иницијативе потребан је потпис најмање 10% 
бирача са подручја месне заједнице, који су уписани 
у бирачки списак на дан предаје акта о грађанској 
иницијативи. 
 Списак потписника грађана-бирача за 
покретање грађанске иницијативе мора да садржи 
презиме и име, лични број, пребивалиште и 
својеручни потпис. 

Члан 25. 
 За спровођење грађанске иницијативе 
грађани образују иницијативни одбор, који 
може образовати посебне одборе за прикупљање 
потписа. 
 Чланови иницијативног одбора сачињавају 
и потписују предлог грађанске иницијативе о коме 
ће сакупљати потписе бирача и спроводе даљи 
поступак остваривања грађанске иницијативе на 
начин прописан законом. 

V ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 26.
 Орган месне заједнице је савет, који се бира 
на четири године.
 У месним заједницама које имају до 2000 
бирача савет има председника и 10 чланова; у 
месним заједницама које имају од 2001 до 5000 
бирача савет има председника и 14 чланова и у 
месним заједницама које имају преко 5000 бирача 
савет има председника и 20 чланова.

Члан 27.
 У месној заједници образује се савет месне 
заједнице.
 Савет месне заједнице је представничко 
тело месне заједнице, које обавља следеће послове 
и задатке:

доноси статут месне заједнице;1. 
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доноси финансијски план и завршни 2. 
рачун месне заједнице;
доноси програм рада и полугодишњи и 3. 
годишњи извештај о раду;
доноси пословник о раду;4. 
покреће иницијативу за увођење 5. 
самодоприноса,
врши надзор над спровођењем програма 6. 
реализације уведеног самодоприноса;
покреће иницијативу за доношење нових 7. 
или измену постојећих прописа града;
сарађује са удружењима грађана и 8. 
невладиним организацијама у питањима 
која су од интереса за грађане месне 
заједнице;
стара се о спровођењу референдума 9. 
који се расписује на територији града, 
за делове града, месну заједницу, или 
делове месне заједнице;
сазива збор грађана и именује свог 10. 
представника на свим зборовима 
грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана;
усваја једногодишњи и четворогодишњи 11. 
извештај о раду месне заједнице;
 образује комисије, мировна већа, одборе 12. 
и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и овом одуком; и
врши и друге послове утврђене 13. 
законом.

Члан 28.
 Изборе за савете месних заједница расписује 
председник Скупштине града Пожаревца одлуком 
којом се одређује дан одржавања избора, као и дан 
од кога почињу да теку рокови за вршење изборних 
радњи.  

Избори за чланове савета месних заједница 
у свим месним заједницама на територији града 
Пожаревца, обављаће се на начин прописан овом 
одлуком.
 Од дана расписивања изборе за чланове 
савета месних заједница, од стране председника 
Скупштине града, па до дана одржавања избора не 
може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.

Изборна пропаганда преко средстава јавног 
обавештавања и јавних скупова и објављивање 
процене резултата избора забрањени су 48 часова 
пре дана одржавања избора и на дан одржавања 
избора, све до затварања бирачких места.

На бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места забрањено је истицање симбола 

политичких странака и другог пропагандног 
материјала.

Бирачка места се отварају у 7,00 часова, а 
затварају у 20,00 часова. У току тог времена бирачко 
место мора бити непрекидно отворено.

Члан 29.
 Право да бира и да буде биран за члана 
савета месне заједнице има грађанин Републике 
Србије, који има држављанство Републике Србије 
који је навршио 18 година живота, пословно је 
способан и има пребивалиште у месној заједници 
чији се савет бира.
 Право да буде биран за члана савета месне 
заједнице има и запослени Градске управе града 
Пожаревца, одборник Скупштине града Пожаревца, 
као и посланици.

Члан 30.
Органи за спровођење избора за чланове 

савета месне заједнице су Градска изборна 
комисија у Пожаревцу у сталном саставу (у 
даљем тексту: Комисија) и бирачки одбор у 
сталном саставу.

Органи за спровођење избора су самостални 
и независни у раду и раде на основу ове одлуке и 
прописа донетих на основу ове одлуке.
За свој рад органи за спровођење избора 
одговарају органу који их је именовао.

Председник, чланови, секретар и њихови 
заменици Комисије се не могу кандидовати на 
изборима за члана савета месних заједница.

Председницима, члановима и њиховим 
заменицима бирачког одбора престаје функција у 
овом органу када прихвате кандидатуру за члана 
савета, а најкасније потврђивањем изборне листе 
на којој су предложени као кандидати, у ком 
случају Комисија доноси решење о разрешењу 
и именовању новог лица, по предлогу политичке 
партије из које је то лице именовано.

Председници, чланови и њихови заменици 
бирачког одбора морају имати пребивалиште у 
месној заједници чији се савет бира.

Чланови и заменици чланова бирачког 
одбора не могу бити лица која су међусобно у 
том органу сродници по правој линији без обзира 
на степен сродства, као ни брачни другови.

Родбинске везе унутар бирачког одбора 
се решавају по прописима Републичке изборне 
комисије.

Члан 31. 
 Комисија:
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 1. стара се о законитости спровођења избора 
чланова савета;
 2. одређује бирачка места, најкасније 20 
дана пре дана одређеног за одржавање избора, али 
тако да бирачка места буду истоветна са бирачким 
местима за избор одборника Скупштине града 
Пожаревца.
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;
 4. даје упутства бирачким одборима у 
погледу спровођења поступка избора чланова 
савета;
 5. прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора за чланове савета;
 6. утврђује да ли су изборне листе сачињене 
и поднете у складу са прописима о избору чланова 
савета;
 7. проглашава изборне листе;
 8. утврђује облик и изглед гласачких 
листића, број гласачких листић за бирачка места и 
записнички их предаје бирачким одборима;
 9. утврђује и објављује укупне резултате 
избора чланова савета;
 10. подноси извештај савету месне заједнице 
о спроведеним изборима за чланове савета; и
 11. обавља и друге послове одређене 
прописима о избору чланова савета.
 У свом раду Комисија примењује своја 
упутства и друге акте, који се односе на спровођење 
избора за одборнике.

Члан 32.
 Бирачки одбор ради само у сталном 
саставу. 
 Бирачки одбор у сталном саставу чине 
председник и 4 члана, које именује Комисија, на 
основу предлога 5 странака или коалиције странака 
које имају највећи број одборника у Скупштини 
града. 
 Председник и чланови бирачког одбора 
имају заменике. 
 Бирачки одбор именује се најкасније 10 
дана пре дана одређеног за одржавање избора.
 Решење о именовању бирачких одбора 
доставља се свим подносиоцима потврђених 
изборних листа, у року од 48 часова од дана 
доношења решења. 
 

Члан 33.
 Бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и 
обавља друге послове одређене овом одлуком.

 Бирачки одбор се стара о одржавању реда на 
бирачком месту за време гласања. Ближа правила о 
раду бирачког одбора одређује Комисија.

Кандидовање

Члан 34.
 Кандидате за чланове савета могу 
предлагати, посебно или заједно, политичке 
странке, коалиције и друге политичке организације, 
које својим потписима подржи најмање 10 бирача 
по предлогу за једног кандидата, или најмање 30 
бирача по изборној листи, односно по предлогу за 2 
или више кандидата.
 Кандидате за чланове савета може 
предложити и група грађана, коју својим потписима 
подржи најмање 10 бирача по предлогу за једног 
кандидата, или најмање 30 бирача по изборној листи, 
односно по предлогу за 2 или више кандидата.
 У име политичке странке или групе грађана 
предлоге из става 1. и 2. овог члана може поднети 
само лице које је политичка странка или група 
грађана овластила.
 У име коалиције странака предлог из става 
1. и 2. овог члана подносе највише два овлашћена 
лица.

Члан 35.
 Изборна листа доставља се Комисији 
најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. 
 Изборна листа садржи следеће податке:
  - редни број, презиме и име, датум рођења, 
занимање и пребивалиште и адресу становања.
 Уз изборну листу Комисији доставља се 
следећа документација:

1.  овлашћење лица које подноси листу;
2.  потписи бирача са територије месне заједнице 

који подржавају одређену изборну листу;
3.  копија важеће личне карте кандидата, 

или копија другог важећег документа 
са фотографијом (возачке дозволе, путне 
исправе и сл.); и

4.  писана изјава кандидата да прихвата 
кандидатуру за члана савета.

Списак бирача који подржавају изборну листу 
садржи следеће податке: редни број, презиме и име, 
датум рођења, занимање, пребивалиште и адресу 
становања, лични број и својеручни потпис.

Кандидати за чланове савета месних 
заједница не могу својим потписима подржати 
изборну листу на којој се налазе.
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Кад изборну листу предлаже коалиција 
странака уз изборну листу се обавезно подноси и 
писани коалициони споразум којим се уређује начин 
расподеле мандата, у складу са овом одлуком.

Члан 36.
 Једно лице може бити кандидат за члана 
савета само на једној изборној листи.
 Подносилац изборне листе одређује 
редослед кандидата на листи.
 Кад по доношењу решења о проглашењу 
изборне листе кандидат буде правоснажном 
судском одуком лишен пословне способности, 
изгуби држављанство Републике Србије, одустане 
од кандидатуре, или ако наступи његова смрт 
подносилац изборне листе губи право да предложи 
новог кандидата.
 Положај на изборној листи кандидата из 
става 3. овог члана заузима кандидат који је по 
редоследу следећи на изборној листи.
 Подносилац изборне листе може повући 
листу најдоцније до дана утврђивања збирне 
изборне листе.

Члан 37.
Назив изборне листе одређује се према називу 

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

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

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

Лице одређено као носилац изборне листе 
може бити кандидат за члана савета, односно први 
кандидат на изборној листи.

Члан 38.
 Комисија прописује облик и садржај обрасца 
за потпис бирача који подржавају изборну листу и 
ставља га на располагање учесницима у изборима.
 Забрањено је прикупљање потписа на 
радним местима, као и сваки вид вршења притиска 
на грађане да својим потписом подрже изборну 
листу.
 Бирач може својим потписом подржати 
изборну листу само једног предлагача.

Члан 39.
 Комисија проглашава изборну листу једне 
политичке странке (страначка изборна листа), листу 
две или више политичких странака (коалициона 
изборна листа) или листу групе грађана (изборна 
листа групе грађана), одмах по пријему изборне 
листе и одговарајуће документације, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема изборне листе.
 Решење о проглашењу изборне листе из 
става 1. овог члана Комисија доставља без одлагања 
подносиоцу.

Члан 40.
 Кад Комисија утврди да изборна листа није 
поднета благовремено, донеће решење о њеном 
одбацивању.
 Кад Комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке који су сметња за проглашење 
изборне листе у складу са овом одлуком, донеће 
у року од 24 часа од пријема изборне листе, 
закључак којим се подносиоцу изборне листе 
налаже да најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка отклони те недостатке. Тим 
закључком истовремено ће се подносиоцу изборне 
листе указати на радње које треба да обави ради 
отклањања недостатака.
 Кад Комисија утврди да изборна листа 
садржи недостатке предвиђене овом одлуком, 
или кад утврди да недостаци изборне листе нису 
отклоњени, или нису отклоњени у предвиђеном 
року, донеће у наредних 24 часа решење којим се 
одбија проглашење изборне листе.

Члан 41.
Збирну изборну листу утврђује Комисија и она 

садржи све изборне листе, са личним именима свих 
кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту.

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

Збирну изборну листу Комисија објављује 
на огласној табли месне заједнице и на другим 
пригодним местима, најкасније десет дана пре дана 
одржавања избора.

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

Грађани имају право да буду обавештени о 
изборним листама.
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Уколико подносилац изборне листе није 
задовољан збирном изборном листом против исте може 
уложити жалбу Комисији, у року од 48 часа од дана 
њеног истицања на огласној табли месне заједнице.

Члан 42.
 Комисија је дужна да за сваки бирачки одбор 
благовремено припреми материјал за гласање, а 
нарочито потребан број гласачких листића, извод 
из бирачког списка, као и образац записника о раду 
бирачког одбора.
 Гласачке листиће припрема Комисија.
 Комисија утврђује укупан број гласачких 
листића, који мора бити једнак броју бирача 
уписаних у бирачки списак у граду.
 Комисија контролише припрему и оверу 
гласачких листића. 
 Гласачки листићи штампају се на једном 
месту.
 Комисија ближе утврђује садржину, облик 
и изглед гласачких листића, начин и контролу 
њиховог штампања и достављање и руковање 
гласачким листићима.

Члан 43.
 Примопредаја изборног материјала врши се 
најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.
 Комисија преко Градске управе стара се о 
уређивању бирачких места и припрема за сваки 
бирачки одбор потребан број гласачких кутија 
с прибором за њихово печаћење и прибором за 
писање.
 На дан избора, пре почетка гласања, бирачки 
одбор утврђује да ли је припремљени изборни 
материјал за то бирачко место потпун и исправан, 
да ли је бирачко место уређено на начин којим се 
обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може 
почети, што уноси у записник о свом раду.

Члан 44.
 Гласачки листић садржи:

редни број који се ставља испред назива 1. 
изборне листе;
називе изборних листа, према редоследу 2. 
утврђеном на збирној листи, са личним 
именом првог кандидата са листе; и
напомену да се гласа само за једну 3. 
изборну листу, заокруживањем редног 
броја испред назива те листе или назива 
листе. 

Члан 45.
 Збирна изборна листа, с називима изборних 
листа и именима свих кандидата, мора за време 
гласања бити видно истакнута на бирачком месту.
 Садржај, облик и начин истицања збирне 
изборне листе из става 1. овог члана прописује 
Комисија.

Члан 46.
 Представници подносилаца изборних 
листа и кандидати за чланове савета имају право 
увида у изборни материјал, нарочито у изводе из 
бирачких спискова, записнике бирачког одбора, 
записнике Комисије и гласачке листиће. Увид се 
врши у службеним просторијама Комисије, као и 
код органа код кога се изборни материјал налази. 
Увид у изборни материјал може се извршити у року 
од пет дана од дана одржавања избора.

Члан 47.
 Бирач гласа на бирачком месту на коме је 
уписан у бирачки списак.
 Бирач гласа лично.
 Бирач може гласати само за једну од 
изборних листа са гласачког листића.
 Гласа се заокруживањем редног броја 
испред назива изборне листе за коју се гласа или 
заокруживањем назива изборне листе.
 Бирач сам пресавија гласачки листић, 
тако да се не види за коју је изборну листу гласао 
и убацује га у гласачку кутију и одмах напушта 
бирачко место. 

Члан 48.
 По завршеном гласању бирачки одбор 
приступа утврђивању резултата гласања на бирачком 
месту. 
 Бирачки одбор утврђује број неупотре-
бљених гласачких листића и ставља их у посебан 
омот који печати, с назнаком на омоту да се ради о 
неупотребљеним гласачким листићима. 
 На основу извода из бирачког списка 
бирачки одбор утврђује укупан број бирача који су 
гласали. 
 Кад се гласачка кутија отвори, после провере 
контролног листа, важећи гласачки листићи одвајају 
се од неважећих. 
 Бирачки одбор констатује број неважећих 
гласачких листића, уноси га у записник и неважеће 
гласачке листиће печати у посебан омот, с назнаком 
да се ради о неважећим гласачким листићима, 
а потом утврђује број важећих листића и број 
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гласова за сваку изборну листу, што такође уноси у 
записник. 
 Важећи гласачки листићи стављају се за 
сваку изборну листу у посебан омот са назнаком 
да се ради о важећим гласачким листићима, који се 
потом печати. 
 Неважећи гласачки листић јесте непопуњени 
гласачки листић, листић који је попуњен тако да се 
не може утврдити за коју се изборну листу гласало и 
листић на коме је заокружено више од једне изборне 
листе. 
 Кад је на гласачком листићу заокружено 
име и презиме првог кандидата на изборној листи 
или је заокружен назив или део назива изборне 
листе, односно ако су истовремено заокружени 
редни број и назив изборне листе и име и презиме 
првог кандидата, такав изборни листић сматра се 
важећим. 
 Кад се утврди да је број гласачких листића 
у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни 
листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, 
а гласање на том бирачком месту понавља се. 

Члан 49. 
 Бирачки одбор, по утврђивању резултата 
гласања, у записник о свом раду уноси: број 
примљених гласачких листића; број неупотребљених 
гласачких листића; број неважећих гласачких 
листића; број важећих гласачких листића; број 
гласова датих за сваку изборну листу; број бирача 
према изводу из бирачког списка и број бирача који 
су гласали. 
 У записник о раду бирачког одбора уносе 
се и примедбе и мишљења чланова борачког 
одбора, подносилаца изборних листа и заједничких 
представника подносилаца изборних листа, као и 
све друге чињенице од значаја за гласање. 
 Записник о раду бирачког одбора потписују 
сви чланови бирачког одбора. 

Члан 50. 
 Записник о раду бирачког одбора израђује 
се на прописаном обрасцу који се штампа у шест 
примерака. 
 Први примерак записника с утврђеним 
изборним материјалом доставља се Комисији. 
 Други примерак записника истиче се на 
бирачком месту на јавни увид. 
 Преостала четири примерка записника 
уручују се представницима подносилаца изборних 
листа које су освојиле највећи број гласова на том 
бирачком месту и то одмах уколико подносилац 

изборне листе има представника у бирачком 
одбору. 

Члан 51. 
 Кад утврди резултате гласања, бирачки 
одбор ће без одлагања, а најкасније у року од осам 
часова од затварања бирачких места, доставити 
Комисији записник о утврђивању резултата гласања 
на бирачком месту, извод из бирачког списка, важеће 
гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, 
неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном 
посебном омоту, неважеће гласачке листиће у 
запечаћеном посебном омоту, као и преосталу 
изборну документацију. 
 О примопредаји изборне документације 
саставља се записник који потписује представник 
Комисије и најмање два члана бирачког одбора који 
су предали изборну документацију. 

Члан 52. 
 По пријему изборног материјала са 
бирачких места Комисија, у року од 24 часа од 
затварања бирачких места, утврђује: укупан број 
бирача уписаних у бирачки списак; број бирача 
који је гласао на бирачким местима; укупан 
број примљених гласачких листића; укупан број 
неважећих гласачких листића; укупан број важећих 
гласачких листића и број гласова датих за сваку 
изборну листу, односно утврђује резултате гласања 
на бирачким местима. 

Члан 53. 
 Комисија утврђује резултате избора и о томе 
сачињава посебан записник. 
 Свакој изборној листи припада број мандата 
који је сразмеран броју добијених гласова. 
 Комисија расподељује број мандата који 
припада свакој изборној листи. 

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

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

Уколико један или више мандата остане 
нераспоређен, они се додељују изборним листама 
према највећим деловима разломка, док не буде 
расподељен и последњи мандат, а уколико две или 
више изборних листа буде имало исти или следећи 
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највећи део разломка, мандат се додељује изборној 
листи која је освојила већи број мандата.

Уколико једна изборна листа освоји више 
мандата него што има кандидата на тој листи ти мандати 
припадају листи која је освојила највећи број мандата.

Члан 54.
Мандати који припадају одређеној изборној 

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

Од кандидата се пре утврђивања мандата 
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.

Комисија ће све добијене мандате са 
листе доделити кандидатима са те листе према 
њиховом редоследу на листи.

Ако подносилац изборне листе не 
достави писане сагласности за све кандидате да 
прихватају мандат, или достави изјаве кандидата 
да не прихватају мандат или одустају од мандата, 
мандати које је освојила та изборна листа припадају 
листи која је освојила највећи број мандата. 

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

Престанак мандата и поновни избори 

Члан 55. 
 Члану савета престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран:

подношењем оставке;1) 
ако је правоснажном судском одлуком 2) 
осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци;
ако је правоснажном одлуком лишен 3) 
пословне способности;
ако му престане пребивалиште на 4) 
територији месне заједнице, у којој је 
изабран за члана савета;
губљењем држављанства; 5) 
ако наступи смрт члана савета; и6) 
ако два пута узастопно не дође на 7) 
седницу савета, а свој изостанак не 
оправда, тако што ће до почетка седнице 
усмено или у писаној форми обавестити 
председника савета о оправданости 
одсуствовања са седнице. 

 Члану савета престаје мандат даном 
наступања случаја из става 1. овог члана. 

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

Уколико савет месне заједнице не заседа 
дуже од 90 дана расписаће се нови избори.

Члан 56. 
 Поновни избори спроводе се ако Комисија 
поништи изборе због неправилности у спровођењу 
избора, у случајевима утврђеним одлуком. 
 Ако се избори пониште на поједином 
бирачком месту, гласање се понавља само на том 
бирачком месту. 
 На бирачким местима на којима изборни 
поступак није спроведен у складу с овом одлуком, 
избори се понављају у року од 15 дана од дана 
утврђивања неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним за спровођење 
избора. 
 Поновне изборе расписује Комисија. 
 Поновни избори спроводе се по листи 
кандидата која је утврђена за изборе који су 
поништени, осим кад су избори поништени због 
неправилности у утврђивању изборне листе. 
 У случају понављања избора коначни 
резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног гласања. 

Члан 57. 
 Када члану савета престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, мандат припада 
изборној листи са које је изабран. Тај мандат 
Комисија додељује кандидату за кога подносилац 
изборне листе није добио мандат. 
 Када члану савета престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, а на изборној 
листи са које је члан савета био изабран, нема 
кандидата за које подносилац изборне листе није 
добио мандат, мандат припада подносиоцу изборне 
листе који има следећи највећи део разломка, а за 
њега није добио мандат.
 Ако две или више изборних листа имају 
исти следећи највећи део разломка, мандат припада 
изборној листи која је добила највећи број мандата, 
а уколико две или више изборних листа буде добило 
исти највећи број мандата, мандати се додељују 
изборној листи која је добила већи број гласова.
 Мандат новог члана савета траје до истека 
мандата члана савета коме је престао мандат.
 Од кандидата се пре утврђивања мандата 
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.

Заштита изборног права

Члан 58.
 Сваки бирач, кандидат за члана савета и 
подносилац изборне листе може Комисији уложити 
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приговор због повреде изборног права или изборног 
поступка.
 Сваки члан бирачког одбора може уложити 
приговор Комисији због повреде изборног права 
или изборног поступка до које је дошло на бирачком 
месту.
 Приговор се подноси у року од 24 часа 
од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст.

Члан 59.
 Комисија ће донети решење у року од 
48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 
 Ако Комисија усвоји приговор, поништиће 
одлуку или радњу.
 Ако Комисија по приговору не донесе 
решење у роковима предвиђеним овом одлуком, 
сматраће се да је приговор усвојен.

Члан 60.
Против сваке одлуке Комисије (решења, 

закључка и др.) па и оне којом је усвојен приговор 
може се изјавити жалба Комисији. 

Против одлуке Комисије донете по жалби 
не може се поднети нова жалба нити водити 
управни спор.

Члан 61.
Средства за спровођење избора за избор 

чланова савета обезбеђују се у буџету Града и иста 
се могу користити за накнаду за рад председника, 
чланова, секретара и њихових заменика Комисије, 
за израду бирачких спискова, штампање записника 
о раду бирачких одбора и гласачких листића, за 
набавку канцеларијског материјала, за плаћање 
закупа пословних просторија, накнаду лица 
која буду обезбеђивала пословне просторије и 
накнаду за запослене Градске управе, уколико 
буду ангажована на пружању стручне и техничке 
помоћи при спровођењу избора за савете месних 
заједница, о чему одлуке доноси Комисија.

Конституисање савета месне заједнице

Члан 62.
 По спроведеним изборима за савете 
месних заједница у року од 20 дана одржаће се 
конститутивне седнице савета месних заједница, 
на којима ће чланови савета констатовати који су 
изабрани чланови савета, бирати председника 
савета и једног или више заменика председника 
савета месне заједнице из реда чланова савета, 

већином гласова укупног броја чланова савета, 
јавним гласањем.

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

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

Конститутивној седници савета до 
избора председника савета председава најстарији 
члан савета, коме у раду помаже секретар месне 
заједнице.

Уколико се нови сазив савета не 
конституише у року из став 1, и 3. овог члана, а 
најкасније за 90 дана, расписаће се нови избори за 
свет месне заједнице. 

По конституисању савета примопредају 
дужности између старог и новог савета месне 
заједнице врши записничким путем комисија, коју 
именује нови савет, а записник потписују чланови 
комисије и претходни и новоизабрани председник 
савета месне заједнице.

Члан 63.
 Председник, један или више заменик 
председника и чланови савета месне заједнице, 
поступају искључиво у јавном интересу.
 Доношење одлука на нивоу месне заједнице 
не сме да буде мотивисано обезбеђивањем личне, 
имовинске или неимовинске користи доносиоцима 
одлука, њиховим сродницима, институцијама 
или политичким партијама. Председник, заменик 
председника и чланови савета месне заједнице 
у обавези су да обавесте савет о свакој ствари у 
којој имају приватни интерес, који утиче или може 
утицати на њихову непристрасност у доношењу 
одлука.

Члан 64.
 Савет месне заједнице одлучује већином 
гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова савета.
 Савет месне заједнице одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова савета када 
доноси статут, програм развоја месне заједнице, 
финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице.

Члан 65.
 Месна заједница има секретара месне 
заједнице.
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 Секретар обавља стручне послове за 
потребе савета месне заједнице, комисија и других 
радних тела месне заједнице. 
 Секретар може обављати послове за више 
месних заједница.

VI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 66.
 Савет месне заједнице може да образује 
стална или повремена радна тела: комисије, одборе 
и слично, у циљу припреме, разматрања и решавања 
питања из надлежности месне заједнице.
 У одлуци о образовању радног тела 
савет месне заједнице одредиће број, структуру, 
надлежност, мандат, подношење извештаја, као и 
друга питања.

Члан 67.
 Стална и повремена радна тела месне 
заједнице имају председника и најмање 6 чланова, 
од којих су најмање трећина грађани, који нису 
чланови савета месне заједнице. Чланови сталних 
и повремених радних тела могу имати своје 
заменике.
 Радно тело одлучује већином од укупног 
броја чланова.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 68.
 Средства за рад месне заједнице обезбеђују 
се из:

средстава утврђених одлуком о буџету 1. 
града, укључујући и самодопринос;
донација; и2. 
прихода које месна заједница оствари 3. 
својом активношћу.

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

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

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

Члан 69.
 Средства за финансирање зарада запослених 
у градским месним заједницама обезбеђују се у 
буџету града по истим мерилима и критеријумима, 

као и за запослене на одговарајућим пословима у 
Градској управи.
 Број запослених за све градске месне 
заједнице утврђује Градско веће и исти се не може 
повећавати без изричите сагласности Градског 
већа.
 Средства за финансирање материјалних 
трошкова градских месних заједница обезбеђују се 
у буџету града за сваку посебно, зависно о величине 
месне заједнице (територије и броја становника), 
величине пословног простора који користе и врсте 
комуналних услуга које користе.
 Висину материјалних трошкова за све 
градске месне заједнице утврђује Градско веће 
посебном одлуком за сваку буџетску годину, а 
на основу извештаја сваке месне заједнице о 
оствареним просечним трошковима за последња 
три месеца која претходе буџетској години.
 Све евентуалне промене у висини плата и 
материјалним трошковима у току године у Градској 
управи примењиваће се аналогно и на месне 
заједнице.
 Књиговодствене и рачуноводствене послове 
за потребе месних заједница обављаће Одељење за 
привреду и финансије Градске управе.

Члан 70.
 Месна заједница дужна је да на захтев 
надлежних органа града поднесе извештај о свом 
раду, остваривању програма месне заједнице и 
коришћењу средстава која јој је град пренело.
 Контролу материјално - финансијског 
посло ва ња месне заједнице врше законом одређени 
органи и буџетска инспекција Градске управе.

Члан 71. 
Сва средства, имовину, права и обавезе 

Градске месна заједнице „Костолац“ преузима 
Градска општина Костолац.

Члан 72.
 Савети месних заједница у постојећем 
саставу настављају са радом до дана избора, односно 
конституисања нових савета месних заједница.

Члан 73.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о месним заједницама- пречишћен 
текст (“Службени гласник општине Пожаревац”, 
бр. 5/06, 6/06 и 3/07).
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На основу члана 6. става 1. тачке 1. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије”, број 62/06), члана 11. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
Републике Србије” број 26/2001, 80/2002 и 135/2004 
и 61/07), а сагласно члану 56. и 57. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији (Службени 
гласник Републике Србије, број 23/02, 80/02, 84/02, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 72/09 и 
53/10) и члана 14. става 1. тачке 4) и члана 27. став 
1. тачке 3. Статута града Пожаревца - пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009), на предлог Градског већа града Пожаревца, 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 14.9. 
2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗНОСУ ПОРЕЗА НА ПОЉОПРИВРЕДНО 
И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
 Износ пореза на пољопривредно и шумско 
земљиште за 2010. годину задржава се на нивоу 
износа утврђеног у 2008. години, а према званичним 
подацима организације надлежне за послове 
катастра, на дан 31.12.2009. године.

Члан 2.
Одељење за послове локалне пореске 

администрације Градске управе града Пожаревца, 
неће доносити решења о утврђивању пореза на 
пољопривредно и шумско земљиште за 2010. годину, 
већ ће јавним огласом обавестити пореске обвезнике 
о дану када порез доспева и евидентиране износе 
у складу с одредбом члана 62. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. године Број: 01-06-61/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 27. Статута града 
Пожаревца – пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“ , број 9/09),  Скупштина града 
Пожаревца на седници одржаној 14.09.2010. године 
донела је 

О Д Л У К У
о усвајању Локалног акционог плана за младе 
града Пожаревца за период 2010-2013. године

I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за 

младе града Пожаревца за период 2010 – 2013. 
године

У Пожаревцу, 14.09.2010. године Број: 01-06-61/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 4. став 3. Одлуке о месној 
заједници („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/08 и 5/2010) и на основу члана 121. ст. 2. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/2009) Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 14.09.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измену и допуну 

Статута Месне заједнице „Булевар“ у 
Пожаревцу 

I
 Даје се сагласност на измену и допуну 
Статута Месне заједнице „Булевар“ из Пожаревца 
коју је донео Савет Месне заједнице „Булевар“ дана 
31.05.2010. године под бројем 658/10-01.

II
 Предлаже се Скупштини града да усвоји 
предметне измене и допуне и донесе Решење о 
давању тражене сагласности. 

III 
 Ово решење објавити у Службеном гласнику 
града Пожаревца. 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА14.09.2010. Број 8 - Страна 17

У Пожаревцу,  14.09.2010. године  Број: 01-06-61/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
МЗ “БУЛЕВАР”
БРОЈ: 658/10-01
31.05.2010. године.
ПОЖАРЕБАЦ

На основу члана 4, став 2, Одлуке о Месним 
заједницама (“Службени гласник града Пожаревца” 
број 4/08), Савет Месне заједнице “Булевар” из 
Пожаревца, на седници одржаној дана 04.05.2009. 
године. донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Месне 

заједнице “Булевар” из Пожаревца

Основне одредбе

Члан 1.
У члану 20., став 1. Статута Месне заједнице 

“Булевар”, речи “и заменика председника Савета. 
Месне заједнице” мењају се и гласе “и 2 (два) 
заменика председника Савета Месне заједнице”.

Члан 2.
У члану 22., став 1, и 3. Статута Месне 

заједнице Булевар, речи “заменик председника” 
мења се и гласе “заменици председника”.

Прелазне и завршне одредбе

Члш 3.
Ова Одлука ће се објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања решења Скупштине града 
Пожаревца о давању сагласности на исту.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке, њене 

одредбе постају саставни део Статута месне 
заједнице “Булевар”.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
МЗ “БУЛЕВАР”

Дејан Ракић, инж., с.р.

6

На основу члана 15. Одлуке о подели 
установе Центар за културу Пожаревац и оснивању 
три установе у области културе-пречишћен текст 
(“Службени гласник града Пожаревац”, бр. 3/09) и 
на основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници  од 14.09.2010. године,  
донела је 

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

Надзорног одбора установе Народни музеј у 
Пожаревцу  

I
 Разрешава се Јацановић Драган из 
Пожаревца дужности члана Надзорног одбора 
установе Народни музеј у Пожаревцу. 

II
 Именује се Божић Милан из Пожаревца, 
Народни музеј у Пожаревцу, за члана Надзорног 
одбора установе Народни музеј у Пожаревцу.

III
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. године  Број: 01-06-61/а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

На основу члана 16. Одлуке о оснивању 
Јавног радио-дифузног предузећа “Радио 
Пожаревац”-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/09) и на основу члана 
27. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници  од 
14.09.2010. године,  донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању једног члана Управног одбора 

Јавног радио-дифузног предузећа “Радио 
Пожаревац” у Пожаревцу

I
Именује се Броћета Ивoна из Пожаревца, ЈП 

„Дирекција за изградњу града Пожаревца“, за члана 
Управног одбора Јавног радио-дифузног предузећа 
„Радио Пожаревац“ у Пожаревцу.

II
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

На основу члана 7. Одлуке о оснивању 
Аграрног фонда за развој пољопривреде града 
Пожаревца-пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/09) и на основу члана 
27. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници  од 
14.09.2010. године,  донела је 

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

Управног одбора Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца

I
Разрешава се Ивић Драгиша из Пругова 

дужности члана Управног одбора Аграрног фонда 
за развој пољопривреде града Пожаревца 

II 
Именује се Јовановић Видоје из Ћириковца 

за члана Управног одбора Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца 

III 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 27., 35. и 46. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници  од 14.09.2010. године,  
донела је 

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

за привреду и финансије Скупштине града 
Пожаревца 

I
Разрешава се Маринковић Никола из 

Пожаревца, ул. Мајаковског бр. 93/5, дужности 
члана Савета за привреду и финансије Скупштине 
града Пожаревца.

II
 Именује се Бунић Милан из Пожаревца, 

ул. Војске Југославије бр. 243 за члана Савета 
за привреду и финансије Скупштине града 
Пожаревца.

III 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

10

На основу члана 11. и 14. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/09) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца-пречишшћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
14.09.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о разрешењу и именовању заменика 
председника Управног одбора  

Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ у Пожаревцу   

I
Разрешава се Мићуновић Иконија из 

Пожаревца, ул. Табачка чаршија бр. 3/9 дужности 
заменика председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у 
Пожаревцу.
 

II
 Именује се Миливојевић Станиша из 
Пожаревца, ул. Немањина бр. 7/49 за заменика 
предсеника Управног  одбора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

На основу члана 27., 35. и 46. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града 
Пожаревца, на седници  од 14.09.2010. године,  
донела је 

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

Комисије за грађевинско земљиште Скупштине 
града Пожаревца 

I
 Разрешава се Јовановић Мерима из 
Пожаревца, ул. Шумадијска бр. 6/11, дужности члана 
Комисије за грађевинско земљиште Скупштине 
града Пожаревца.

II
Именује се Станојевић Јовица из 

Пожаревца, ул. Бате Булића бр. 25, за члана 
Комисије за грађевинско земљиште Скупштине 
града Пожаревца.

III 
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

12

На основу члана 14. Одлуке о оснивању 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“-пречишћен 
текст, (“Службени гласник града Пожаревац”, бр. 
3/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 9. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници  од 14.09.2010. године,  
донела је 

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

Управног одбора и председника и једног члана 
Надзорног одбора Фондације „Пожаревачки 

мир 1718“ у Пожаревцу 

I
 Разрешава се Јацановић Драган из 
Пожаревца дужности члана Управног одбора 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ у Пожаревцу. 

II
 Разрешава се Рајић Петар из Пожаревца 
дужности председиика Надзорног одбора Фондације 
„Пожаревачки мир 1718“ у Пожаревцу.
 Разрешава се Стефановић Сандра из 
Пожаревца, запослена у Туристичкој организацији 
у Пожаревцу, дужности члана Надзорног одбора 
Фондације „Пожаревачки мир 1718“ у Пожаревцу.

III
 Именује се Живуловић Бранислав из 
Пожаревца, Црвени крст у Пожаревцу, за члана 
Управног одбора Фондације „Пожаревачки мир 
1718“ у Пожаревцу.

IV
Именује се Вукашиновић Славица, 

запослена у Одељењу за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца, за председника 
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Надзорног одбора  Фондације „Пожаревачки мир 
1718“ у Пожаревцу.

Именује се Савић Дејан из Пожаревца, 
директор Туристичке органиизације у Пожаревцу за 
члана Надзорног одбора Фондације „Пожаревачки 
мир 1718“ у Пожаревцу.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13

На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 
41/09) и на основу члана 27. и 57. Статута града 
Пожаревца (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 9/09),  Скупштина града 
Пожаревца на седници од 14.09.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 

града Пожаревца у државној својини  

I
 Образује се Комисија за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији града Пожаревца (у даљем тексту: 
Комисија)и у исту се именују:

за председника: Биљана Кочи, начелник - 
Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца, а 
за заменика Боривоје Стевановић, 
инжењер геодезије из Пожаревца, ул. 
Нушићева бр. 10;
за чланове: - 

Снежана Милосављевић, др. вет. 1. 
мед. Пољопривредне школе са 
домом ученика „Соња Маринковић“ 
у Пожаревцу;

Оливера Најдановић, дипл. 2. 
инж. пољопривреде Одељења за 
инспекцијске послове Градске 
управе града Пожаревца;
Зоран Марјановић, дипл. правник 3. 
Одељења за урбанизам, комуналне и 
имовинско-правне послове Градске 
управе града Пожаревца; 
Бошко Перић, дипл. инж. 4. 
пољопривреде Одељења за привреду 
и финансије Градске управе града 
Пожаревца; и
Гордана Миљковић, геодетски 5. 
техничар Службе за катастар 
непокретности у Пожаревцу;

за секретара се именује Сузана - 
Филиповић, Одељење за привреду 
и финансије Градске управе града 
Пожаревца.

 Заменик председника учествује у раду и 
одлучивању Комисије, а замењује председника у 
случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност. 

II
 Задатак Комисије је да израђује годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
којим ће утврдити врсту и обим радова које треба 
извршити у свакој години, динамику извођења 
радова и улагања средстава, податке који се односе 
на пољопривредно земљиште у својини Републике 
Србије (у даљем тексту: у државној својини), и то 
податке о: 

1)  укупној површини и површини по 
катастарским општинама пољоприв-
редног земљишта у државној својини на 
територији града Пожаревца; 

2)  корисницима пољоприв ред ног земљиш-
та у државној својини;

3)  закупцима пољопривредног земљишта у 
државној својини;

4)  површини пољопривредног земљишта 
у државној својини која није дата на 
коришћење;

5)  укупној површини пољопривредног 
земљишта у државној својини која 
је планирана за давање у закуп, као 
и површине делова пољопривредног 
земљишта у државној својини које су 
планиране за давање у закуп (једна или 
више катастарских парцела) са бројем 
катастарске парцеле, површином, 
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класом, културом; и
6)  стању заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној 
својини. 

III
 Орган надлежан за послове вођења јавне 
евиденције о непокретностима дужан је да достави 
потребне податке Комисији, без накнаде.  

IV
 Комисија је дужна да предлог годишњег 
програма из тачке II овог решења израђује и 
доставља Скупштини града Пожаревца на усвајање 
најкасније до краја текуће године за наредну 
годину. 

V
 Комисија се образује за период до истека 
мандата одборника постојећег сазива Скупштине 
града Пожаревца. 

 
VI

Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14.09.2010. год.  Број: 01-06-61/9ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства, с.р.
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Градско веће града Пожаревца, на основу 
члана 86. став 1. тачка 7. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009 
- пречишћен текст), а у вези са чланом 19. став 
6. Одлуке о Градској управи града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 1/2010 
- пречишћен текст), на седници одржаној дана 
05.07.2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РАЗРЕШАВА СЕ дужности начелника 
Градске управе града Пожаревца Дејан Илић, 
дипломирани правник из Пожаревца, на лични 
захтев, са даном 05.07.2010. године.

Образложење

Дејан Илић, начелник Градске управе 
града Пожаревца, обратио се Градском већу града 
Пожаревца, писменим захтевом број: 01-118-1 
од 20.04.2010. године, да га разреши дужности 
начелника Градске управе града Пожаревца.

Са изнетих разлога, Градско веће града 
Пожаревца је на основу члана 86. став 1. тачка 7. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/2009 - пречишћен текст), 
одлучило као у диспозитиву решења.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 05.07.2010. год. 
Број:01-06-53/2010-2

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца, на основу 
члана 56. став 1. и члана 66. став 7. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007), 
члана 86. став 1. тачка 7. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009 
-пречишћен текст), члана 9. став 2. тачка 2. Закона 
о платама у државним органима и јавним службама 
(“Сл. гласник РС”, бр. 34/2001), члана 2. ал. 3. и члана 
5. став 1. ал. 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата именованих и постављених лица 
и запослених у државним огранима (“Сл. гласник 
РС”, бр. 44/2008 - пречишћен текст), на седници 
одржаној дана 05.07.2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 
управе града Пожаревца Горан Миленковић, 
дипломирани правник из Пожаревца, на период од 
5 година, почев од 05.07.2010. године, након што је 
Одлука о избору лица за заснивање радног односа, 
број: 01-06-51 /2010-4 од 22.06.2010. године постала 
коначна.

2. На основу овог решења, у складу са 
законом, именовани заснива радни однос у Градској 
управи града Пожаревца.

3. Именованом се, као постављеном лицу, 
утврђује коефицијент - 21,50 за обрачун и исплату 
плате који се увећава за - 30% по основу сложености 
и одговорности послова па износи - 27,95.

4. Запосленом припада додатак на плату за 
0,4% цене рада за сваку пуну годину рада, оствареног 
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у радном односу, увећаног за стаж осигурања који 
се рачуна са увећаним трајањем.

Образложење

На основу расписаног Огласа, објављеног 
у недељнику “Послови”, дана 26.05.2010. године, 
Градско Веће града Пожаревца, на седници одржаној 
дана 22.06.2010. године, донело је Одлуку о избору 
Миленковић Горана, дипломираног правника 
из Пожаревца, за заснивање радног односа, за 
обављање послова начелника Градске управе града 
Пожаревца, на период од 5 година.

Одлука из претходног става постала је 
коначна дана 04.07.2010. године.

Са изнетих разлога, Градско веће града 
Пожаревца је на основу члана 86. став 1. тачка 7. 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 9/2009 -пречишћен текст), 
одлучило као у диспозитиву решења.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 05.07.2010. године 
Број:01-06-53/2010-3

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 86. Статута града 
Пожаревца - пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2010) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној 08.07.2010. године, донело је

О Д Л У К У
о оснивању Канцеларије за одрживи развој 

града Пожаревца

Члан 1.
Оснива се Канцеларија за одрживи развој 

Града Пожаревца.

Члан 2.
Канцеларија за одрживи развој Града 

Пожаревца обављаће послове који се односе 
на развијање и подржавање партнерства кроз 
институционалну сарадњу, партнерства на 
регионалном, националном и међународном нивоу, 

сарадњи између јавног, привредног и НВО сектора 
на реализацији развојних пројеката у циљу локалног 
развоја, поспешивању целокупног развоја локалне 
самоуправе, припреми и спровођењу развојних 
пројеката и проналажењу домаћих и међународних 
финансијских средстава за финансирање пројеката.

Члан 3.
Канцеларија из члана 1. ове одлуке, 

обављаће своју делатност у оквиру Одељења за 
привреду и финансије Градске управе.

Члан 4.
Канцеларијом руководи Координатор 

Канцеларије кога поставља Градско веће на предлог 
Градоначелника.

Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Начелник Градске управе града Пожаревца 
и Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца”.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 08.07.2010.године 
Број:01-06-54/2010-6

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Одсеку за скупштинске послове- 
Начелнику Одељења за привреду и - 
финансије
Начелнику Градске управе града - 
Пожаревца
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 22.06.2010. године разматрало 
је захтев Политехничке школе из Пожаревца за 
одобрење средства по пресуди Основног суда 
у Пожаревцу, Ш бр. 649/10-48, на име исплате 
јубиларне награде за Славицу Дуруз Богдановић, 
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев Политехничке школе 

из Пожаревца за одобрење средства по пресуди 
Основног суда у Пожаревцу, П1 бр. 649/10-48, на 
име исплате јубиларне награде за Славицу Дуруз 
Богдановић, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају додатна средства у укупном 
износу од 26.762,96 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа “, Глава 3.10. „ Средње образовање”, 
Функција 920: „Средње образовање”, Позиција 209, 
Економска класификација 4631-Текуће донације: 
416-Награде, бонуси и остали посебни расходи.

III
Средства из тачки 1. овог Решења исплатити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Градска управа “, Глава 3.10. „ Средње 
образовање”, Функција 920: „Средње образовање”, 

Позиција 209, Економска класификација 4631-
Текуће донације: 416- Награде, бонуси и остали 
посебни расходи, на рачун Политехничке школе 
из Пожаревца број: 840-1273660-75, уз обавезу 
доставе правдајуће документације подобне за 
пренос средстава Служби за послове трезора 
Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

IV
Задужују се директан корисник: Градска 

управа града Пожаревца и Политехничка школа из 
Пожаревца да у складу са овим решењем изврше 
измене у свом Финансијском плану за 2010. 
годину.

V
За реализацију овог Решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и Политехничка 
школа из Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” .

У Пожаревцу, 22.06. 2010. године 
Број: 01-06-51/2010-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет- 
Виолети Стојановић, Шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе
Славици Вукашиновић, Служба за трезор- 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Дејану Савићу, директору Политехничке - 
школе из Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 22.06.2010. године разматрало 
је захтев МЗ „Кличевац” за одобрење додатних 
средстава на име пресвлачења асфалта испред школе 
у Карађорђевој улици, са изјашњењем Одељења за 
привреду и финансије и ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревац”, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА захтев МЗ 

„Кличевац” за одобрење додатних средстава на име 
пресвлачења асфалта испред школе у Карађорђевој 
улици, са изјашњењем Одељења за привреду и 
финансије и ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревац” и одобравају средстава у износу од 
300.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Градска управа “, Глава 3.8. „ Ш „Дирекција за 
изградњу града Пожаревац”, Функција 620: Развој 
заједнице, Позиција 199, Економска класификација 
425 ( у оквиру Финансијског плана Ш „Дирекција 
за изградњу града Пожаревац” за 2010. годину, 
на економску класификацију 425191 -Одржавање 
улица, локалних и некатегорисаних путева и 
тротоара).

III
Средства из тачки 1. овог Решења исплатити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 3 „Градска управа “, Глава 3.8. „ Ш 
„Дирекција за изградњу града Пожаревац”, Функција 
620: Развој заједнице, Позиција 199, Економска 
класификација 425 ( у оквиру Финансијског плана 
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревац” за 
2010. годину, са економске класификације 425191 
-Одржавање улица, локалних и некатегорисаних 
путева и тротоара), на рачун ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревац” уз обавезу доставе 
правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Служби за послове трезора Одељења 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца.

IV
Задужују се директан корисник: Градска 

управа града Пожаревца и ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревац” да у складу са овим 
решењем изврше измене у свом Финансијском 
плану за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије и Ш „Дирекција 
за изградњу града Пожаревац”.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” .

У Пожаревцу, 22.06. 2010. године 
Број: 01-06-51/2010-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет- 
Славици Вукашиновић, Служба за трезор- 
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Оливери Гроздановић, Одељење за - 
привреду и финансије
Радици Симић, Одељење за привреду и - 
финансије
Виолети Стојановић, Шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе
директору ЈП „Дирекција за изградњу града - 
Пожаревац”
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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На основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 
дана 22.06.2010. године донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о шмени Решења Градског већа града 

Пожаревца број: 01-06-32/2010-31 од 29. априла 
2010. године

I
У Решењу Градског већа града Пожаревца 

број: 01-06-32/2010-31 од 29. априла 2010. године 
донетом поводом разматрања захтева Установе за 
предшколско васпитање и образовање деце Дечји 
вртић „Љубица Вребалов” за пренос средстава 
за исплату отпремнине запосленом због одласка 
у пензију, број: 06-40-324/2010 од 22.03.2010. 
године, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, врши се измена у тачки I, тако што се 
износ одобрених додатних средстава „од 310.000,00 
динара”, замењује износом “ од 261.110,70 
динара”.

II
Решење Градског већа града Пожаревца 

број: 01-06-32/2010-31 од 29. априла 2010. године у 
преосталим деловима остаје неизмењено.

III
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” .

Образложење
Градско веће града Пожаревца на седници 

одржаној дана 29. априла 2010. године разматрало 
је захтев Установе за предшколско васпитање и 
образовање деце Дечји вртић „Љубица Вребалов” за 
пренос средстава за исплату отпремнине запосленом 
због одласка у пензију, број: 06-40-324/2010 од 
22.03.2010. године, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности, те је том приликом донело 
Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 01-06-32/2010-31, којим се за тражену 
намену одобравају додатна средства у износу од 
310.000,00 динара.

На седници Градског већа града Пожаревца 
одржаној 22.06.2010. године констатовано је да је 
приликом обрачуна средстава за исплату отпремнине 
запосленом због одласка у пензију настала грешка, 
односно да је уместо пет просечних зарада у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу 
у којем се исплаћује отпремнина, наведен износ од 
310.000,00 динара колико износи пет личних зарада 
запосленог који одлази у пензију.

Обзиром на све претходно наведено 
предложено је да се изврши измена тачке I 
претходно наведеног решења, те је донето Решење 
као у диспозивиту.

У Пожаревцу, 22.06. 2010. године 
Број: 01-06-51/2010-15

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Даставити:
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет- 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Славици Вукашиновић, Служба за трезор- 
Виолети Стојановић, Шефу Службе - 
финансијске оперативе
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Драгану Николићу, директору Установе за - 
предшколско васпитање и образовање деце 
Дечји вртић „Љубица Вребалов”
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 22.06.2010. године разматрало је 
захтев Здравственог центра-РЈ Општа болница 
Пожаревац за ослобађање плаћања накнаде за 
уређење грађевинског земљишта за потребе 
изградње трафо станице, са Изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревац број: 01-40-61/2010 од 18.06.2010. 
године, те је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/201 Ои 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Одбија се захтев Здравственог центра-РЈ 

Општа болница Пожаревац за ослобађање плаћања 
накнаде за уређење грађевинског земљишта за 
потребе изградње трафо станице 2x630 kVА+1х630 
kVА+ агрегат, у износу од 104.550,00 динара, 
обзиром да у складу са позитивним правним 
прописнима Градско веће града Пожаревца није 
надлежно за решавање предметног захтева.

II
Усваја се Изјашњење Одељења за привреду 

и финансије Градске управе града Пожаревац 
број: 01-40-61/2010 од 18.06.2010. године, те се на 
име рефундације једног дела укупних трошкова 
Здравственог центра Пожаревца на име накнаде 
за уређење грађевинског земљишта за потребе 
изградње трафо станице 2x630 kVА+1х630 kVА+ 
агрегат, одобравају средства у износу од 50.000,00 
динара.

III
Средства из тачке II овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 

града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2. „ 
Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима, Функција 710:Медицински 
производи, уређаји и опрема, Позиција 44, 
Економска класификација 481 „Здравствени 
центра-рефундација трошкова накнаде за уређење 
грађевинског земљишта”.

IV
Средства из тачки II овог Решења 

исплатити из средстава предвиђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), са Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.2. „ Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима, 
Функција 710:Медицински производи, уређаји и 
опрема, Позиција 44, Економска класификација 481 
„Здравствени центра-рефундација трошкова накнаде 
за уређење грађевинског земљишта”, на рачун 
Здравственог центра Пожаревац, број: 840-408661-
13., а уз обавезу доставе правдајуће документације 
подобне за пренос средстава Служби за послове 
трезора Градске управе града Пожаревца.

V
За реализацију овог Решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревац и Здравствени центар Пожаревац.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” .

У Пожаревцу, 22.06. 2010. године Број: 01-06-
51/2010-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет- 
Славици Вукашиновић, Служба за трезор- 
Оливери Гроздановић, Одељење за - 
привреду и финансије
Виолети Стојановић, Шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе
Прим. Др. Сци. Миодрагу Богосављевићу, - 
директору Здравстевног центра Пожаревац
Смиљи Петровић, Здравствени центар - 
Пожаревац
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 05. јула 2010. године разматрало је захтев 
МРК „Пожаревац” из Пожаревца за одобрење 
средстава на име награда и бонуса спортистима за 
постигнуте изузетне резултате, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев МРК „Пожаревац” из 

Пожаревац за обезбеђење додатних средстава на 
име награда и бонуса спортистима за постигнуте 
изузетне резултате у 2010. годинии одобравају 
средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења, 

обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” бр. 10/2009, 1/2010 и 
5/2010),са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „ Извршни и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 15: „Текућа буцетска 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 45, 
економска класификација 481-Дотације спортским 
омладинским организација.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), са Раздела 1: “Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.2 : „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 810: „Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција 45, економска класификација 481-
Дотације спортским омладинским организација, на 
рачун МРК „Пожаревац”, у складу са установљеним 
процедурама за пренос средства из буџета града.

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца и МРК „Пожаревац”.
V Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца”.

Образложење

Дана 05.07.2010. године МРК”Пожаревац” 
из Пожаревца упутио је Градском већу града 
Пожаревца захтев за одобрење додатних средства 
у укупном износу од 4.500.000,00 динара, на име 
награда и бонуса спортистима за постигнуте 
изузетне резултате у 2010. години.

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 05.07.2010. године разматралоје напред 
наведени захтев те је закључило да се исти усвоји 
, стим што ће се средства у износу од 2.000.000,00 
динара обезбедити из средстава предвиђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” бр. 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) са позиције „ Текућа буџетска 
резерва”, док ће се преостали износ од 2.500.000,00 
динара обезбедити приликом израде наредног 
ребаланса буџета града Пожаревца за 2010. годину.

У Пожаревцу, 05. јула 2010. године 
Број: 01-06-53/2010-4а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Доставити:
Шефу Одсека за трезор- 
Шефу Одсека за буџет- 
Весни Стевић, Начелнику Одељења за - 
друштвене делатности.
Даници Динић, Градска управа- 
Саши Ваљаревићу, Председнику УО МКР - 
„Пожаревац”, ул. Воје Дулића бр. 35, 
Пожаревац.
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
Шефу Одсека за скупштинске послове- 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је захтев 
Мојсиловића Марка из Пожаревца за одобрење 
финансијске подршке како би реализовао стручно 
усавршавање у иностранству, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности године, те је 
на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 9/2009), члана ЗЗа Правилника о 
оснивању Фонда за доделу стипендија и награда 
на подручју града Пожаревца(„ Службени гласник 
општине Пожаревац”, бр. 5/02, 10/03, 41/05, и 
„Служени гласник града Пожаревац”, бр. 9/2009) 
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Мојсиловића Марка 

из Пожаревца за одобрење финансијске подршке у 
укупном износу од 1.800 евра (школарина за два 
семестра) у динарској противредности, на име 

стручног усавршавања -постдипломских студија на 
ЕТН ТЈшуегзћу у Цириху, који започиње 21.09.2010. 
године, као студенту који се образује за занимање 
од посебног интереса за град Пожаревац.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средстава у износу 
од 900 евра у динарској противвредности, на дан 
уплате , по средњем курсу Народне Банке Србије, 
на име уплате школарине за први семестар.

Средстава у преосталом износу од 900 евра 
обезбедити у буџету Града Пожаревца за наредну 
2011. годину.

Овлашћује се Градоначелник града 
Пожаревца да у име Града Пожаревца, надлежним 
министарствима Владе РС и институцијама, упути 
писмо финансијске подршке Мојсиловића Марку из 
Пожаревца ради реализације стручног усавршавања 
у иностранству.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3. 
Градска управа”, Глава 3.4. „Градски фондови”, 
Функција 980 “Образовање некласификовано 
на другом месту”, Позиција 136, Економска 
класификација, 472 “Накнаде за соц. заштиту из 
буџета”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), са Раздела: 3. Градска управа”, Глава 3.4. 
„Градски фондови”, Функција 980 “Образовање 
некласификовано на другом месту”,Позиција 136, 
Економска класификација, 472 “Накнаде за соц. 
заштиту из буџета”, а по одлуци Управног одбора 
Фонда за доделу стипендија и награда на подручју 
града Пожаревца, која ће накнадно бити достављена 
Служби за послове трезора Одељења за привреду и 
финансије Градске управе града Пожаревац.

IV
ЗАДУЖУЈУ СЕ Одељење за привреду и 

финансије и Фонд за доделу стипендија и награда 
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на подручју града Пожаревца за реализацију овог 
решења.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-47

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Службе за послове трезора- 
Шефу Одсека за буџет- 
Шеф Службе финансијске оперативе- 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Председнику УО Фонда за доделу - 
стипендија и награда на подручју града 
Пожаревца
Марку Мојсиловићу, ул. Слободана - 
Пенезића бр. 9, 12000 Пожаревац
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Матејић Бранке из Бубушинца, коју заступа 
пуномоћник, адвокат Бранко Војводић из Пожаревца, 
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 

Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 48.900,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 02-355-185/10 од 
16.06.2010. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Матејић Бранке 
из Бубушинца, коју заступа пуномоћник, адвокат 
Бранко Војводић 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Матејић Бранки из Бубушинца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-35а
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Матејић Бранки из Бубушинца- 
Бранко М. Војводић, ул. Косанчићева бр. - 
37 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и мал. Моргенталер Младена, кога заступа 
законски заступник, мајка Моргенталер Гордана 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-456/10 од 16.06.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и мал. Моргенталер Младена, кога заступа 
законски заступник, мајка Моргенталер Гордана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, законском заступнику, мајци 
Моргенталер Гордани из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-356

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА14.09.2010. Број 8 - Страна 31

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Моргенталер Гордани из Пожаревца,Ђоке - 
Пајковић бр. 1
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и мал. Драгашевић Стефана, кога заступа 
законски заступник, мајка Петронијевић Јасмина 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 

веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-381/10 од 16.06.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и мал. Драгашевић Стефана, кога заступа 
законски заступник, мајка Петронијевић Јасмина 
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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, законском заступнику, мајци 
Петронијевић Јасмини из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-35в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Петронијевић Јасмини из Пожаревца, ул. - 
Приштинска бр. 13
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је захтев 
МЗ „Лучица” на име завршетка црквене сале у 
Лучици, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности године, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Лучица” за 

одобрење додатних средстава на име завршетка 
црквене сале у Лучици ( увођење електричне 
енергије, монтажу инсталација ел. енергије, 
монтажу и постављање громобранске инсталације, 
куповину утикача, прекидача, спратних табли, 
светиљки и њихово повезивање) и одобравају 
средства у износу од 650.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 

16, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3. 
Градска управа”, Глава 3.1. „Градска управа града 
Пожаревца”, Функција 160 “Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
106, Економска класификација, 511 “Зграде и 
грађевински објекти” (у Финансијском плану МЗ 
„Лучица” на Економској класификацији - 511200-
изфадња зграда и објеката).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 3. Градска управа”, Глава 3.1. „Градска 
управа града Пожаревца”, Функција 160 “Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, Позиција 106, Економска класификација, 
511 “Зграде и грађевински објекти” (у Финансијском 
плану МЗ „Лучица” са Економске класификације - 
511200-„Изградња зграда и објеката”), а уз обавезу 
доставе правдајуће документације подобне за 
пренос средстава Одсеку за трезор.

IV
ЗАДУЖУЈУ СЕ директи корисник Градска 

управа и МЗ „Лучица”, да сходно овом Решењу 
изврше промене у свом Финансијском плану за 
2010. годигту.

V
ЗАДУЖУЈУ СЕ Одељење за привреду 

и финансије и МЗ „Лучица” за реализацију овог 
решења

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-39в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Службе за послове трезора- 
Шефу Одсека за буџет- 
Шеф Службе финансијске оперативе- 
Председнику МЗ „Лучица”- 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-
06-54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући 
по правоснажној и извршној пресуди Општинског 
суда у Пожаревцу, П. 963/07-16 од 22.04.2008 године, 
за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете 
због уједа пса луталице Љубиши Стојимировићу 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном износу 
од 82.709,82 динара на име исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Љубиши Стојимировићу из Пожаревца, по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 963/07-16.

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 

484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. став 1. овог решења, 

уплатити на текући рачун Љубише Стојимировића 
из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 08. 07. 2010. године 
Број: 01-40-756/2010

ГРАДОНАЧЕЈШИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити: 
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Одсеку за скупштинске послове- 
Адв. Небојша Мисић из Жабара- 
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На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-
06-54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући 
по правоснажној и извршној пресуди Општинског 
суда у Пожаревцу, П. 1554/07-30 од 25.11.2008. 
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године, за одобрење исплате накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице Станиславу Мосићу 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном износу 
од 140.466,34 динара на име исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Станиславу Мосићу из Пожаревца, по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 1554/07-30

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 

се у корист Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, уплатити 

на текући рачун Станислава Мосића из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 08. јула 2010. године 
Број: 01-40-757/2010

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буцет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Одсеку за скупштинске послове- 
Адв. Зорану Милошевићу из Пожаревца- 
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На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-06-
54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући по 
правоснажној и извршној пресуди Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55 од 15. 01. 2009. године, 
за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете 
због уједа пса луталице Мирослави Станојевић 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 53.112,10 динара ради исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Мирослави Станојевић из Пожаревца, а као обавезе 
солидарног дужника - Града Пожаревца по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55.

Обавезује се ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац, као солидарни дужник по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55, да изврши уплату 50% 
средстава са затезном каматом.
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II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, на руке Мирослави Станојевић из 
Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 08.јула 2010. године 
Број: 01-40-758/2010

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Одсеку за скупштинске послове - 
Адв. Мирослав Пајић из Пожаревца - 
Директору ЈКП „Комуналне службе” - 
Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 22.07.2010. године, разматрало је изјашњење 
Одељења за привреду и финансије за обезбеђење 
средстава за реализацију пројекта „Изградња 
спортских терена у општини Пожаревац - МЗ 
Трњане”, поводом Одлуке Министарства омладине 
и спорта РС, о избору најповољније понуде 
за извођење радова за реализацију пројекта 

„Изградња спортских терена у општини Пожаревац 
- МЗ Трњане”, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2010) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ изјашњења Одељења за 

привреду и финансије број: 01-404-306/2010-1 
од 06.07.2010. године за обезбеђење средстава за 
реализацију пројекта „Изградња спортских терена 
у општини Пожаревац - МЗ Трњане”, поводом 
Одлуке Министарства омладине и спорта РС, о 
избору најповољније понуде за извођење радова за 
реализацију наведеног пројекта.
 На име обавезе Града Пожаревца за 
обезбеђење средстава за суфинансирање пројекта 
„Изградња спортских терена у општини Пожаревац 
- МЗ Трњане”, одобравају се додатна средства у 
износу од 376.720,90 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
810: „Услуге рекреације и спорта”, Позиција 24/1, 
Економска класификација 511 „Пројекти који се 
финансира НИП, ресорна Министарства и град: - 
Изградња спортских терена у општини Пожаревац 
- МЗ Трњане”.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
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Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
810: „Услуге рекреације и спорта”, Позиција 24/1, 
Економска класификација 511 „Пројекти који се 
финансира НИП, ресорна Министарства и град: - 
Изградња спортских терена у општини Пожаревац 
- МЗ Трњане”.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 22.07.2010. године 
Број: 01-06-56/2010-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Јасмини Миленковић, шефу групе за - 
инвестиције, пројекте и привређивање
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 Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 

Костић Милана из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса 
луталице, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буцету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-40-653/10 од 16.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Костић Милана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Костић Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.
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V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за инспек-- 
цијске послове
Костић Милану из Пожаревца ул. Сењанина - 
Иве бр. 33, 12000 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 
Недељковић Милана из Пожаревца, са друге стране 
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 

(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Оддуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-636/10 од 16.07.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и Недељковић Милана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Недељковић Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 б

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије - 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Недељковић Милану из Пожаревца ул. Бате - 
Билића бр. 83, 12000 Пожаревац 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Баљак Илије из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 

5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-355-193/10 од 16.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Баљак Илије 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Баљак Илији из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.
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Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Баљак Илији, ул. Филипа Вишњића бр.57, - 
12 000 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Стојадиновић Милице из Пожаревца, са друге 
стране и исплату накнаде нематеријалне штете због 
уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буцетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-628/10 од 14.07.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 

стране и Стојадиновић Милице 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Стојадиновић Милици из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 г

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буцет и финансије - 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове 
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Стојадиновић Милици, ул. Звишка бр.8, - 
12000 Пожаревац 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Ђурђевић Зорана из Лучице , са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буцету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буцетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-40-621/10 од 15.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Ђурђевић Зорана из Лучице, 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Ђурђевић Зорану из Лучице.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Ђурђевић Зорану из Лучице- 
Адв. Зорану Б Милошевићу, РЦ Реч народа, - 
ул.Таковска бр 15/11 Пожаревца
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
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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 Павлица Милана из Пожаревца, кога заступа 
пуномоћник адвокат Биљана Поповић из Пожаревца, 
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буцету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 43.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 02-40-536/10 од 
15.07.2010. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Павлица Милана 
из Пожаревца, кога заступа пуномоћник адвокат 
Биљана Поповић из Пожаревца.

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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Павлица Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије - 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове 
Павлица Милану из Пожаревца, ул. - 
Ратарска бр. 82 
Адв. Биљани Поповић из Пожаревца - 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 22.07.2010. године, разматрало је захтев 
Организационог одбора 47. ЈБКИ за одобрење 
додатних средстава на име покрића трошкова 
изнајмљивања бине ради одржавања културно 
- уметничког програма за време трајања 47. 
Љубичевских коњичких игара, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2010) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. 
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став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Организационог 

одбора 47. ЈБКИ за одобрење додатних средстава 
на име покрића трошкова изнајмљивања бине ради 
одржавања културно - уметничког програма за 
време трајања 47. Љубичевских коњичких игара, 
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије 
и одобравају средства у износу од 1.500.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
10, Економска класификација 423 „Услуге по 
уговору”.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110: 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
10, Економска класификација 423 „Услуге по 
уговору”.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 22.07.2010. године 
Број: 01-06-56/2010-13 а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Виолети Стојановић, шефу службе - 
финансијске оперативе 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Председнику ОО 47 ЉКИ- 
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
22.07.2010. године, разматрало је захтев Народног 
музеја Пожаревац за одобрење додатних средстава 
на име издавања монографије под називом 
„Пожаревац окружна варош 1858 • 1918”, аутора Мр 
Мирољуба Манојловића, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2010) 
и члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА14.09.2010. Број 8 - Страна 43

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Народног музеја Пожаревац за одобрење додатних 
средстава на име издавања монографије под 
називом „Пожаревац окружна варош 1858 -- 1918”, 
аутора Мр Мирољуба Манојловића, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у износу од 250.000,00 динара (на име 
трошкова за припрему текста за штампање напред 
наведене монографије и то: 160.000, 00 динара 
за дактилографске послове, скенирање подлога, 
прелом текста, техничко уређење и регистри; 
90.000,00 динара за лектуру текста, коректура 
текста, превод резимеа и рецензију).

Обавезује се Народни музеј Пожаревца да 
пре штампања монографије под називом „Пожаревац 
окружна варош 1858 - 1918”, аутора Мр Мирољуба 
Манојловића, примерак исте достави руководству 
Града.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3„Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 145, Економска 
класификација 423 „Услуге по уговору”, а у оквиру 
Финансијског плана Народног музеја Пожаревца за 
2010. годину, на следеће економске класификације:

42341 „Услуге штампања”, средства у - 
износу од 160.000,00 динара.
42391,, Остале опште услуге”, средства - 
у износу од 90.000,00 динара.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3„Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 145, 
Економскакласификација 423 „Услуге по уговору”, 
а у Финансијског плана Народног музеја Пожаревца 
за 2010. годину на следећи начин:

средства у износу од 160.000,00 динара - 
са економске класификације 42341 

„Услуге штампања”,
средства у износу од 90.000,00 динара - 
са економске класификације 42391,, 
Остале опште услуге”,

на рачун Народног музеја Пожаревца, уз 
обавезу корисника средства да Служби за послове 
трезоре достави правдајућу документацију за 
пренос средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Народни музеј Пожаревац да у складу са 
овим решењем изврше измене својих финансијских 
планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ СЕ 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца и Народни музеј Пожаревац.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 22.07.2010. године 
Број: 01-06-56/2010-13 б

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Сањи Марјановић, Одељење за привреду и - 
финансије 
Директору Народног музеја Пожаревац- 
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
22.07.2010. године, разматрало је захтев ОШ „Краљ 
Александар 1”из Пожаревца за одобрење додатних 
средстава на име санације квара на водоводној 
мрежи унутар школе, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2010) 
и члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Краљ 

Александар Г’из Пожаревца за одобрење додатних 
средстава на име хитне санације квара на водоводној 
мрежи унутар школе, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности, и одобравају средства у 
износу од 270.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирањз 
и фискални послови и спол>ни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буцетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3„Орган управе”, Глава 3.9. „ Основно образовање 
“, Функција 912: „Основно образовање”, Позиција 
207, Економска класификација 4631- Текуће 
донације : 425 „Текуће поправке и одржавање” ( у 
оквиру Финансијског плана ОШ „Краљ Александар 
I” за 2010. годину, на ек.клас. 4251-Текуће поправке 
и одржавање зграда и објеката).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са Раздела: 
3„Орган управе”, Глава 3.9. „ Основно образовање 

“, Функција 912: „Основно образовање”, Позиција 
207, Економска класификација 4631- Текуће 
донације : 425 „Текуће поправке и одржавање”( у 
оквиру Финансијског плана ОШ „Крал, Александар 
I” за 2010. годину,са ек.клас. 4251-Текуће поправке 
и одржавање зграда и објеката), на рачун ОШ „Краљ 
Александар I” из Пожаревца , а уз обавезу доставе 
правдајуће документације подобне за пренос 
средстава Служби за послове трезоре Одељења за 
привреду и финансије.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и ОШ „Краљ Александар I” из Пожаревца 
да у складу са овим решењем изврше измене својих 
финансијских планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и ОШ „Крал> Александар 
I” из Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 22.07.2010. године 
Број: 01-06-56/2010-13 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Виолети Стојановић, шефу Службе - 
финансијске оперативе 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
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Горану Сегеру, директору ОШ „Краљ - 
Александар Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 22.07.2010. године, разматрало је захтев 
Православне црквене општине Трњанске за 
одобрење новчаних средстава ради бетонирања 
једног дела црквене порте, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2010) 
и члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Православне 

црквене општине Трњанске за одобрење новчаних 
средстава ради бетонирања једног дела црквене 
порте и одобравају средства у укупном износу од 
50.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1. -Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. - „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 840 - 
“Верске и друге услуге заједнице”, Позиција 49., 
Економска класификација 481 - „Дотације верским 
заједницама”.

III
Средства опредељена у тачки 1. овог 

Решења исплатити из средстава утврђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 

1/2010 и 5/2010), са Раздела: 1. - Градоначелник и 
градско веће”, Глава 1.2. - „Дотације невладиним 
организацијама, удружењима и пројектима”, 
Функција 840 - “Верске и друге услуге заједнице”, 
Позиција 49., Економска класификација 481 
- „Дотације верским заједницама”, на рачун 
Епархије браничевске, број: 180-1371210013551-
36, који се води код А1рћа Вапса, са напоменом “ 
за Православну Црквену општину Трњанску”, а уз 
обавезу корисника средстава да Служби за трезор 
достави основну правдајућу документацију за 
пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-13д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Службе за трезор- 
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Службе за послове финансијске - 
оперативе
Сањи Жарић, Одељење за друштвене - 
делатности
Протонамеснику Бобан Б Радић, председ-- 
ник Црквене општине Трњанске.
Епархији браничевској- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 22.07.2010. године, разматрало је захтев Момчила 
Манића из Пожаревца, за одобрење новчане помоћи 
ради учешћа у експедицији „СНО-OYU 2010”, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2010) и члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009) члана 3. став 3. и 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Момчила Манића из Пожаревца, председника 
Планинарског друштва „Вукан” из Пожаревца 
за одобрење новчане помоћи ради учешћа у 
експедицији „СНО-OYU 2010”(Хималајски масив, 
Тибет/Непал), те се због постигнутих изузетних 
спортских резултата из области планинарства 
и презентовања Града Пожаревца, одобравају 
средства у износу од 90.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1.-„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 „ 
Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција45, Економска класификација481-
Дотације спортским омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 

Раздела: 1.- „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 „ Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима “, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција45, 
Економска класификација 481-Дотације спортским 
омладинским организацијама, на текући рачун 
Планинарског друштва „ Вукан” из Пожаревца 
број: 180-1371210010563-76, који се води код А1рhа 
Ваnсе, са напоменом. „за учешће Момчила Манића 
у експедицији „СНО-OYU 2010”.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22.07.2010. године 
Број: 01-06-56/2010-13 ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Јасмини Миленковић, Одељење за привреду - 
и финансије
Доц.др Момчилу Манићу, Планинарско - 
друштво „Вукан” ул. Виноградска 16. 
12000 Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Матејић Бранке из Бубушинца, коју заступа 
пуномоћник, адвокат Бранко Војводић из Пожаревца, 
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 48.900,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 02-355-185/10 од 
16.06.2010. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Матејић Бранке 
из Бубушинца, коју заступа пуномоћник, адвокат 
Бранко Војводић 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Матејић Бранки из Бубушинца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-35а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Матејић Бранки из Бубушинца- 
Бранко М. Војводић, ул. Косанчићева бр. - 
37 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
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на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и мал. Моргенталер Младена, кога заступа 
законски заступник, мајка Моргенталер Гордана 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-456/10 од 16.06.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и мал. Моргенталер Младена, кога заступа 
законски заступник, мајка Моргенталер Гордана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 

града Пожаревца, законском заступнику, мајци 
Моргенталер Гордани из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-356

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Моргенталер Гордани из Пожаревца,Ђоке - 
Пајковић бр. 1
Одсеку за скупштинске послове- 

44

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности 
на закључење вансудског поравнања између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевкћ, дипл. правник, са једне 
стране и мал. Драгашевић Стефана, кога заступа 
законски заступник, мајка Петронијевић Јасмина 
из Пожаревца, са друге стране и исплату накнаде 
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нематеријалне штете због уједа пса луталице, па 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и 
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-381/10 од 16.06.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и мал. Драгашевић Стефана, кога заступа 
законски заступник, мајка Петронијевић Јасмина 
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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа 
града Пожаревца, законском заступнику, мајци 
Петронијевић Јасмини из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-35в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Петронијевић Јасмини из Пожаревца, ул. - 
Приштинска бр. 13
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 08.07.2010. године разматрало је захтев 
МЗ „Лучица” на име завршетка црквене сале у 
Лучици, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности године, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средетава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Лучица” за 

одобрење додатних средстава на име завршетка 
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црквене сале у Лучици ( увођење електричне 
енергије, монтажу инсталација ел. енергије, 
монтажу и постављање громобранске инсталације, 
куповину утикача, прекидача, спратних табли, 
светиљки и њихово повезивање) и одобравају 
средства у износу од 650.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3. 
Градска управа”, Глава 3.1. „Градска управа града 
Пожаревца”, Функција 160 “Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
106, Економска класификација, 511 “Зграде и 
грађевински објекти” (у Финансијском плану МЗ 
„Лучица” на Економској класификацији - 511200-
изградња зграда и објеката).

III
Средства опредељена у тачки 1. овог Решења 

исплатити из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 3. Градска управа”, Глава 3.1. „Градска 
управа града Пожаревца”, Функција 160 “Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, Позиција 106, Економска класификација, 
511 “Зграде и грађевински објекти” (у Финансијском 
плану МЗ „Лучица” са Економске класификације - 
511200-„Изградња зграда и објеката”), а уз обавезу 
доставе правдајуће документације подобне за 
пренос средстава Одсеку за трезор.

IV
ЗАДУЖУЈУ СЕ директи корисник Градска 

управа и МЗ „Лучица”, да сходно овом Решењу 
изврше промене у свом Финансијском плану за 
2010. годину.

V
ЗАДУЖУЈУ СЕ Одељење за привреду 

и финансије и МЗ „Лучица” за реализацију овог 
решења

VI
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08. јула 2010. године 
Број: 01-06-54/2010-39в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Службе за послове трезора- 
Шефу Одсека за буџет- 
Шеф Службе финансијске оперативе- 
Председнику МЗ „Лучица”- 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-
06-54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући 
по правоснажној и извршној пресуди Општинског 
суда у Пожаревцу, П. 963/07-16 од 22.04.2008 године, 
за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете 
због уједа пса луталице Љубиши Стојимировићу 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1.„Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
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Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном износу 
од 82.709,82 динара на име исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Љубиши Стојимировићу из Пожаревца, по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 963/07-16.

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. став 1. овог решења, 

уплатити на текући рачун Љубише Стојимировића 
из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 08.07.2010. године 
Број: 01-40-756/2010

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Одсеку за скупштинске послове- 
Адв. Небојша Мисић из Жабара- 
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На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 

града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-
06-54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући 
по правоснажној и извршној пресуди Општинског 
суда у Пожаревцу, П. 1554/07-30 од 25.11.2008. 
године, за одобрење исплате накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице Станиславу Мосићу 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном износу 
од 140.466,34 динара на име исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Станиславу Мосићу из Пожаревца, по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 1554/07-30

II
Средства из тачке 1. овог Решења књижиће 

се у корист Раздела: 1 „Градоначелник и Градско 
веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће”, 
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, уплатити 

на текући рачун Станислава Мосића из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.
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У Пожаревцу 08. јула 2010. године 
Број: 01-40-757/2010

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Одсеку за скупштинске послове- 
Адв. Зорану Милошевићу из Пожаревца- 

48

На основу члана 84. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Закључка Градског већа бр. 01-06-
54/2010-37 од 08.07. 2010. године, поступајући по 
правоснажној и извршној пресуди Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55 од 15.01. 2009. године, 
за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете 
због уједа пса луталице Мирослави Станојевић 
из Пожаревца, Градоначелник града Пожаревца 
доноси

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 53.112,10 динара ради исплате накнаде 
нематеријалне штете због уједа пса луталице 
Мирослави Станојевић из Пожаревца, а као обавезе 
солидарног дужника - Града Пожаревца по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55.

Обавезује се ЈКП „Комуналне службе” 
Пожаревац, као солидарни дужник по основу 
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда 
у Пожаревцу, П. 694/08-55, да изврши уплату 50% 
средстава са затезном каматом.

II
Средства из тачке 1. став 1. овог Решења 

књижиће се у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, на руке Мирослави Станојевић из 
Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу 08.07.2010. год. Број: 01-40-758/2010

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Одсеку за скупштинске послове - 
Адв. Мирослав Пајић из Пожаревца - 
Директору ЈКП „Комуналне службе” - 
Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. 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 
Костић Милана из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса 
луталице, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-40-653/10 од 16.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Костић Милана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Костић Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12а

ГРАДСКО ВЕЂЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије - 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове 
Костић Милану из Пожаревца ул. Сењанина - 
Иве бр. 33, 12000 Пожаревац 
Одсеку за скупштинске послове- 

50

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, саједне стране и 
Недељковић Милана из Пожаревца, са друге стране 
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
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Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буцету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
број: 02-40-636/10 од 16.07.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и Недељковић Милана 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Недељковић Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу,22.07.2010.год. Бр:01-06-56/2010-12б

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Недељковић Милану из Пожаревца ул. Бате - 
Билића бр. 83, 12000 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Баљак Илије из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
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гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буцетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-355-193/10 од 16.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Баљак Илије 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Баљак Илији из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буцет и финансије - 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе 
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове 
Баљак Илији, ул. Филипа Вишњића бр.57, - 
12000 Пожаревац 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Стојадиновић Милице из Пожаревца, са друге 
стране и исплату накнаде нематеријалне штете због 
уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буцету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара, 
по основу закљученог Вансудског поравнања 
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број: 02-40-628/10 од 14.07.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и Стојадиновић Милице 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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Стојадиновић Милици из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 г

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буцет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе

Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Стојадиновић Милици, ул. Звишка бр.8, - 
12000 Пожаревац
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07. .2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Ђурђевић Зорана из Лучице , са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог Вансудског поравнања број: 
02-40-621/10 од 15.07.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Ђурђевић Зорана из Лучице, 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”, 
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Функција 110 „Изврши и законодавни органи, 
финансирање и фискални послови спољни 
послови”, Позиција: 13, Економска класификација: 
484-„Накнада штете за повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Ђурђевић Зорану из Лучице.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Ђурђевић Зорану из Лучице- 
Адв. Зорану Б Милошевићу, РЦ Реч народа, - 
ул.Таковска бр 15/II Пожаревaц
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 22.07.2010. године разматрало је предлог 

Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране 
и Павлица Милана из Пожаревца, кога заступа 
пуномоћник адвокат Биљана Поповић из Пожаревца, 
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 4. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, одобравају се средства у укупном 
износу од 43.000,00 динара, по основу закљученог 
Вансудског поравнања број: 02-40-536/10 од 
15.07.2010. године, између Града Пожаревца, кога 
заступа градоначелник Миодраг Милосављевић, 
дипл.правник, са једне стране и Павлица Милана 
из Пожаревца, кога заступа пуномоћник адвокат 
Биљана Поповић из Пожаревца.

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 повреде или штету настале 
услед елементарних непогода”.
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III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управа града 
Пожаревца, Павлица Милану из Пожаревца.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 22. јула 2010. године 
Број: 01-06-56/2010-12 ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Вукица Васић, дипл. економиста, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Павлица Милану из Пожаревца, ул. - 
Ратарска бр. 82
Адв. Биљани Поповић из Пожаревца- 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
06.08.2010. године, разматрало је захтев Туристичке 
организације Пожаревац за одобрење додатних 
новчаних средстава ради учешћа на манифестацији 
„Лепа Србија на плавом Дунаву” , са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 

9/2010) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. 
став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке 

организације Пожаревац за одобрење додатних 
новчаних средстава ради учешћа на манифестацији 
„Лепа Србија на плавом Дунаву”, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности и одобравају 
средства у износу од 200.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буцетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 145, Економска 
класификација 423 „Услуге по уговору” (у оквиру 
Финансијског плана Туристичке организације 
Пожаревац за 2010. годину на економску 
класификацију 423323-Котизација за учестовање 
на сајмовима).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела:3 „Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 145, 
Економска класификација 423 „Услуге по уговору” 
(у оквиру Финансијског плана Туристичке 
организације Пожаревац за 2010. годину са 
економске класификације 423323-котизација за 
учестовање на сајмовима), на рачун ТОП-а, уз 
обавезу корисника средства да Служби за послове 
трезоре достави правдајућу документацију за 
пренос средстава .
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IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Туристичка организација Пожаревац да 
у складу са овим Решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Туристичка организација 
Пожаревац .

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 06.08.2010. године 
Број: 01-06-57/2010-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Дејану Савићу, директору Туристичке - 
организације Пожаревац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 06.08.2010. године, разматрало је захтев Центра 
за културу Пожаревац за одобрење додатних 
средстава ради покрића трошкова путовања у 
иностранство, ради узвратне посете граду Серезу 
у Грчкој, а на име гостовања фолклорног ансамбла 

ГАНИП, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2010) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу 

Пожаревац за одобрење додатних средстава ради 
покрића трошкова путовања у иностранство, 
ради узвратне посете граду Серезу у Грчкој, а на 
име гостовања фолклорног ансамбла ГАНИП, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности 
и одобравају средства у износу од 270.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 144, Економска 
класификација 422 „Трошкови путовања” (у оквиру 
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац 
за 2010. годину на економску класификацију 4222-
Трошкови путовања у иностранство).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 144, Економска 
класификација 422 „Трошкови путовања” (у оквиру 
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац 
за 2010. годину са економске класификације 
4222-Трошкови путовања у иностранство) на 



14.09.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 60 - Број 8

рачун Центра за културу Пожаревац , а уз обавезу 
корисника средства да Служби за послове трезоре 
достави правдајућу документацију за пренос 
средстава .

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Центар за културу Пожаревац да у складу са 
овим решењем изврше измене својих финансијских 
планова за 2010. годину

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Центар за културу 
Пожаревац .

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 06.08.2010. године 
Број: 01-06-57/2010-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Директору Центра за културу Пожаревац - 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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На основу члана 86. Статута града 
Пожаревца- пречишћен текст („Службени 

гласник града Пожаревца” број 9/2010) , члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и тачке 4 Закључка Градског 
већа града Пожаревца број: 01-06-57/2010-3 од 
06.08.2010. године, Градско веће града Пожаревца, 
на седници одржаној 06.08.2010. године, донело је

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
На име учешћа града Пожаревца у покрићу 

дела трошкова превоза за 16 особа са територије 
града Пожаревца која се у оквиру Пројекта 
бесплатног летовања ученика средњих школа 
Браничевског управног округа у Грчкој, општина 
Литохоро упућују на путовање, одобравају се 
додатна средства у износу од 150.500,00 динара 
(70% од цене превоза сходно понуди Аутотранспорт 
доо Костолац од 17.06.2010. године, на износ од 
215.000,00 динара).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буцетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1: - 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 - 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови, Позиција 10, 
Економска класификација 423 „Услуге по уговору” 
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника 
и Градског већа за 2010. годину на економску 
класификацију 423911-Остале опште услуге).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
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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”, Функција 
110: „Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови, Позиција 10, 
Економска класификација 423 „Услуге по уговору” 
(у оквиру Финансијског плана Градоначелника 
и Градског већа за 2010. годину са економске 
класификације 423911-Остале опште услуге), на 
текући рачун Аутотранспорт доо Костолац број: 
160-130476-43.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 06.08.2010. године 
Број: 01-06-57/2010-3 а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсеказа буцет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Виолети Стојановић, шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе
Браниславу Поповићу, Градска управа - 
града Пожаревца
Зорану Марићу, директору Музичке школе - 
„Стеван Мокрањац” Пожаревац
Аутотранспорт доо , ул Николе Тесле 19, - 
12208 Костолац
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 06.08.2010. године, разматрало је захтев МЗ 
Берање за одобрење додатних средстава ради 
проширења електро мреже за напајање уређаја за 
водоснабдевање месне заједнице, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. 
став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ Берање за 

одобрење додатних средстава у износу од 85.000,00 
динара ради проширења електро мреже за напајање 
уређаја за водоснабдевање месне заједнице.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Савет МЗ Берање да 
у циљу обезбеђења услова за пренос средстава 
наведених у ставу 1. донесе Одлуку да се изврши 
прикључак пословног објекта- промена са 
монофазног на трофазно бројило у Берању, те да 
на основу исте са ЕД Центар „ДОО Крагујевац, 
Електроморава Пожаревац закључи уговора о 
извођењу прикључка.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.2. „Месне заједнице”, 
Функција 160: „Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту”, Позиција 103, 
Економска класификација 424 „Специјализоване 
услуге. (у оквиру Финансијског плана МЗ Берање 
за 2010. годину, на економску класификацију 
4249”Остале специјализоване услуге”).
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III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.2. „Месне 
заједнице”, Функција 160: „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 103, 
Економска класификација 424 „Специјализоване 
услуге. (у оквиру Финансијског плана МЗ Берање 
за 2010. годину , са економске класификације 
4249 “остале специјализоване услуге”), уз обавезу 
корисника средстава да Служби за послове трезора 
Одељења за привреду и финансије достави 
правдајућу документацију , наведену у члану I овог 
Решења, ради преноса средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и МЗ Берање да у складу са овим решењем 
изврше измене својих финансијских планова за 
2010. годину

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Месна заједница 
Берање.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 06.08.2010. године 
Број: 01-06-57/2010-23 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 

Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Оливери Гроздановић, Одељење за - 
привреду и финансије 
Данијели Остроглавић, Одељење за - 
привреду и финансије 
Бобану Јевремовићу, председнику Савета - 
МЗ Берање
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 26.08.2010. године, разматрало је захтев 
Музичке школе „Стеван Мокрањац” из Пожаревца 
за одобрење додатних средстава ради учешћа 
хора Музичке школе „Мозаик”, на Међународном 
такмичењу хорова у Охриду -- Македонија, од 16-
30. августа 2010. године, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев Музичке школе „Стеван 

Мокрањац” из Пожаревца за одобрење додатних 
средстава ради учешћа хора Музичке школе 
„Мозаик”, на Међународном такмичењу хорова 
у Охриду - Македонија, од 16-30. августа 2010. 
године, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у износу од 
100.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
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„Орган управе”, Глава 3.10”Средње образовање”, 
Функција 920: „Средње образовање”, Позиција 209, 
Економска класификација 463 -Текуће донације: 422-
Трошкови путовања (у оквиру Финансијског плана 
Музичке школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца 
за 2010. годину на економску класификацију 4222-
Трошкови путовања у иностранство).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.10”Средње 
образовање”, Функција 920: „Средње образовање”, 
Позиција 209, Економска класификација 463 
-Текуће донације: 422-Трошкови путовања (у 
оквиру Финансијског плана Музичке школе”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца за 2010. годину са 
економске класификације 4222-Трошкови путовања 
у иностранство), на рачун Музичке школе”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца , уз обавезу корисника 
средства да Служби за послове трезора достави 
правдајућу документацију за пренос средстава .

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Музичка школа “Стеван ‘ Мокрањац” из 
Пожаревца да у складу са овим Решењем изврше 
измене својих Финансијских планова за 2010. 
годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Музичка школа”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца .

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” 

У Пожаревцу, 26.08.2010. године 
Број: 01-06-60/2010-17 а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Зорану Марићу, директору Музичке - 
школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 

60

Градско веће града Пожаревца на седници 
од 26.08.2010. године, разматрало је захтев 
Музичке школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца 
за одобрење додатних средстава на име исплате 
дневнице професору Марији Обретковић, ради 
службеног путовања у иностранство, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) и тачке 
8. Закључка Градског већа града Пожаревца број: 
01-06-57/2010-3 од 06.08.2010. године, донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Музичке 

школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца за одобрење 
додатних средстава на име исплате дневнице 
професору Марији Обретковић, ради службеног 
путовања у иностранство, која ће као представник 
града Пожаревца водите ученике у оквиру „ 
Пројекта бесплатног летовања ученика средњих 
школа Браничевског управног округа у Грчкој”, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
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одобравају средства у износу од 21.965,00 динара 
(208 евра у динарској противвредности на дан 
исплате).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Орган управе”, Глава 3.10”Средње образовање”, 
Функција 920: „Средње образовање”, Позиција 209, 
Економска класификација 463 -Текуће донације: 422-
Трошкови путовања (у оквиру Финансијског плана 
Музичке школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца 
за 2010. годину на економску класификацију 4222-
Трошкови путовања у иностранство).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.10”Средње 
образовање”, Функција 920: „Средње образовање”, 
Позиција 209, Економска класификација 463 
-Текуће донације: 422-Трошкови путовања (у 
оквиру Финансијског плана Музичке школе”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца за 2010. годину са 
економске класификације 4222-Трошкови путовања 
у иностранство), на рачун Музичке школе”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца , уз обавезу корисника 
средства да Служби за послове трезора достави 
правдајућу документацију за пренос средстава .

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Музичка школа “Стеван Мокрањац” из 

Пожаревца да у складу са овим Решењем изврше 
измене својих Финансијских планова за 2010. 
годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Музичка школа”Стеван 
Мокрањац” из Пожаревца .

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” 

У Пожаревцу, 26.08.2010. године 
Број: 01-06-60/2010-18

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити: 
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, Одељење за друштвене - 
делатности
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности
Зорану Марићу, директору Музичке - 
школе”Стеван Мокрањац” из Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
1

На основу члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) 
и члана 29. став 1. тачка 4. Статута Градске оптшине 
Костолац („Службени гласник Града Пожаревца бр. 
2/2010”), Скупштина Градске општине Костолац на 
седници од 30.08.2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ У КОСТОЛЦУ

Члан 1.
Скупштина Градске општине Костолац (у 

даљем тексту: „Оснивач”) оснива Установу Центар 
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за културу Костолац (у даљем тексу: „Центар за 
културу”).

Фирма оснивача гласи: Скупштина Градске 
општине Костолац.

Седиште оснивача је у Костолцу ул. Боже 
Димитријевића бр. 13.

Члан 2.
Установа ће пословати под називом: Центар 

за културу Костолац у чијем саставу је и музејска 
делатност, туризам и спорт.

Седиште установе је у Костолцу улица Боже 
Димитријевића бб

Члан 3.
Делатност Центра за културу је: 

22110 - издавање књига, брошура и слично; 
22140 - издавање звучних записа;
22130 - издавање часописа и сличних периодичних 
издања; 
22150 - остала издавачка делатност; 
53300 - услуживање хране (ресторан);
52480 - остала трговина на мало у специјализованим 
продавницама; 
52480 - остала трговина на мало у специјализованим 
продавницама - сувенири и спортска опрема; 
74401 - приређивање сајмова; 
80420 - образовање одраслих и остало образовање 
на другом месту непоменуто;

Ова делатност обухвата:
Образовање одраслих, односно образовање 1. 
становништва ван система, школства и 
универзитетског образовања у дневним 
или вечерњим разредима у школама и 
установама посебним за одрасле;
Образовање које није дефинисано према 2. 
степенима образовања;
Све врсте обуке које се изводе путем радио 3. 
телевизиске мреже или дописним путем;

93310 - Уметничко и књижевно стваралаштво и 
сценска уметност; 

Ова делатност обухвата:
извођење позоришних, балетских и - 
фолклорних представа, концерата и других 
врста сценске уметности;
делатнос група, друштва, оркестра и - 
бендова;
делатност слободних уметника, као - 
што су глумци, музичари, диригенти, 
писци, предавачи, спикери, аниматори, 
бакроресци, аранжери и др;

92320 - Рад уметничких установа; 
Ова делатност обухвата: 

концертне и позоришне дворане и друге - 
уметничке објекте;
агенције за продају карата;- 

92340 - Остале забавне активности на другом месту 
не поменуте; 
92110 - Кинематографска и видео производња

Ова делатност обухвата:
производњу играних филмова на филмским - 
и видео тракама за дирекно приказивање у 
биоскопима; 

92120 - Кинематографска и видео производња;
Ова делатност обухвата:
производњу играних филмова на филмским - 
и видео тракама за директно приказивање у 
биоскопима; 

92130 - Приказивање филмова;
Ова делатност обухвата:
приказивање филмова и видео трака - 
у биоскопима на отвореном ростору 
или другим објктима погодним за 
приказивање; 

92400 - Делатност новинских агенција;
Ова делатност обухвата:
делатност новинских удружења и - 
агенција које снабдевају масовне медије 
информацијама; 

74810 - Фотографске услуге;
Ова делатност обухвата:
израду фотографија за комерцијалне сврхе - 
и грађане,
за комерцијалне, јавне, модне, туристичке - 
и др. сврхе,
аутомати за фотокопирање; - 

74402 - Остале услуге рекламе и пропаганде; 
74112 - Рачуноводствени и књиговодствени 
послови;

Ова делатност обухвата:
продају пића која се обичајено конзумирају - 
на лицу места, евентуално уз неки вид 
забаве - уз позориште и биоскоп; 

52470 - Трговина на мало књигама, новинама и 
писаћим материјалом;
51470 - Трговина на велико осталим производима; 
55400 - Барови; 
92521 - Делатност музеја, галерија и збирки;

Ова делатност обухвата:
рад музеја свих врста- 
музеји уметности, накита, намештаја, - 
одеће, керамике, сребрених предмета и др;
музеји природних вредности, научни, - 
технички и историски музеји, и укљујући и 
војне музеје и историске објекте;
остали специјализовани музеји и- 
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музеји на отвореном простору; - 
92522 - Заштита културних добара, природних и 
других знаменитости

Ова делатност обухвата:
заштиту и реконструкцију историјских - 
места и зграда; 

72300 - Обрада података
Ова делатност обухвата:
обраду података на основу корисникових - 
или властитих програма,
комплетна обрада података,- 
услуге уношења података,- 
управљање и рад на системима за обраду - 
података који припадају другима 

72400 - Изградња база података
Ова делатност обухвата:
активност у вези с базама података,- 
развој база података, сакупљање података - 
из једног или више извора,
смештање података припрема - 
компијутерских записа о информацијама 
према претходно утврђеној форми
доступност база података пружање - 
података у одређеном реду или низу, 
директним приступом или селективном 
доступношћу сваком кориснику или 
одређеним корисницима, зависно од захтева 
са обављањем активности; 

92610 - Делатност спортских арена и стадиона; 
92622 - Остале спортске активности; 
52740 - Поправка на другом месту непоменута 
- сервис спортксе опреме, производња исте и 
спортских реквизита; 
01500 - Лов, траперство, обнављање и узгој дивљачи, 
укључијући и одговарјуће услуге;
20510 - Производња осталих производа од дрвета; 
22210 - Штампање новина;
22220 - Штампање на другом месту не поменуто; 
22250 - Остале активности у вези са штампањем;
22310 - Репродукција звучних записа;
22320 - Репродукција видео записа; 
22330 - Репродукција компјутерских медија; 
55110 - Хотели и мотели с рестораном;
55120 - Хотели и мотели без ресторана;
55211 - Дечја и омладинска одмаралишта;
55212 - планинарски домови и куће; 
55220 - Кампови;
55231 - Радничка одмаралишта;
55232 - Туристички смештај у домаћој радиности;
55233 - Остали смештај са краћим боравком; 
55300 - Ресторани;
55520 - Кетеринг;
75120 - Уређивање активности друштвених 
делатности;

92330 - Вашарске активности и активности забавних 
паркова;
92621 - Делатност марина;
92710 - Коцкање и клађење;
92720 - Остале рекреативне активности на другом 
месту не поменуте;
93050 - Остале услужне активности на другом 
месту не поменуте;
74130 - Испитивање јавног мњења;
74140 - Консалтинг и менаџмент.

Члан 4.
Средства за обављање делатности Центра 

за културу обезбеђују се:
из буџета оснивача;- 
непосредно од корисника;- 
продајом производа и услуга на тржишту; - 
и
донаторством и из других извора у складу - 
са Законом.

 Средства се могу обезбедити из 
самодоприноса, уступањем ауторских права, од 
легата и других поклона и реклама.

Члан 5.
Установа Центар за културу је правно лице 

и за своје обавезе одговара својом имовином.
Установа се уписије у судски регистар 

када Управа Градске општине Костолац утврди да 
су испуњени услови за почетак рада и обављања 
делатности утврђене Законом.

Уписом у судски регистар установа стиче 
својство правног лица.

Члан 6.
Имовина установе Центар за културу 

чини право својине на непокретним и покретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности 
и друга имовинска права која ће бити накнадно 
утврђена и дефинисана Статутом установе.

Члан 7.
Органи Центра за културу су директор, 

Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 8.
Директор представља и заступа Центар за 

културу, 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 
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разрешава лица са посебним овлашћењима и 
одговорностима и врши и друге послове одређене 
Законом и Статутом.

Директора именује и разрешава Скупштина 
Градске општине Костолац.

Мандат директора траје четири године са 
правом поновног избора.

Директор доноси: Правилник о 
систематизацији радних места у Центру за културу 
и друге правилнике и одлуке општег карактера из 
делокруга своје надлежности.

Члан 9.
Орган управљања Центра за културу је 

Управни одбор који има седам чланова (председника 
и шест чланова) које именује и разрешава Скупштина 
Градске општине Костолац и то:

пет чланова из реда оснивача Скупштине - 
Градске општине Костолац и
два члана из реда запослених у Установи - 
Центар за културу. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, са правом поновног избора.

Члан 10.
Управни одбор:
Утврђује пословну политику,1. 
Одлучује о статусним променама,2. 
Усваја извештаје о пословању Установе и 3. 
годишњи обрачун,
Доноси Статут и Одлуку о усвајању плана 4. 
развоја и програма рада, уз сагласност 
оснивача,
Доноси инвестиционе одлуке и5. 
Врши и друге послове утврђене актом о 6. 
оснивању и Статутом.

Члан 11.
Надзорни одбор Установе има три члана 

(председника и два члана) које именује и разрешава 
Скупштина Градске општине Костолац и то:

два члана из реда стручњака афирмисаних - 
у области делатности културе и
једног члана из реда запослених у Установи - 
Центар за културу. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири 
године са правом поновног избора.

Члан 12.
Надзорни одбор:
врши надзор над пословањем установе - 
Центар за културу, 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 - 
Градске општине Костолац о резултатима 
надзора.

Члан 13.
Надзор над законитошћу рада установе врши 

надлежни орган Градске управе Града Пожаревца.

Члан 14.
Када орган надлежан за вршење надзора 

над законитошћу рада установе, утврди да установа 
не испуњава Законом прописане услове за рад или 
не остварује Законом утврђене циљеве и задатке, 
одредиће јој рок за испуњење 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:

ако не испуњава законом прописане услове 1. 
за обављање делатности; и
ако не постоје услови за обављање 2. 
делатности.

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

не постоји потреба за њеном делатношћу;1. 
потребе за делатношћу установе могу да се 2. 
задовоље на рационалнији и економичнији 
начин; и
не остварује законом утврђене циљеве и 3. 
задатке.

Члан 16.
Поступак за укидање Установе покреће 

оснивач или орган надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада установе. 

Акт о укидању ове установе доноси 
оснивач.
 На основу акта о укидању установе 
спроводи се поступак редовне ликвидације у складу 
са законом.

Члан 17.
У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у установи примењују се прописи о 
запосленима у државним органима ако законом 
није другчије одређено.
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Члан 18.
Управни одбор установе у року од 90 дана 

од дана доношења одлуке донеће статут установе.
Оснивач даје сагласност на Статут 

установе.

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца”.

У Костолцу, 30.08.2010.г. Број: 6/2010-02

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
КОСТОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Др Емил Андрун, лекар спец., с.р.
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