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 На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 2) Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 28.06.2013. 
године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ- 

РЕБАЛАНС 1

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2013. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
13/12), члан 2.  мења се и гласи:

„Члан 2.
Буџет града Пожаревца за 2013. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 
имовине 2.446.780.443,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.978.553.340,00
Буџетски суфицит/дефицит -531.772.897,00

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00
Укупан фискални суфицит/дефицит -531.772.897,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 850.000,00
Неутрошена средства из претходних година 665.102.897,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 94.114.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних 
политика) 40.066.000,00
Нето финансирање 531.772.897,00
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава) -665.102.897,00

 Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну 
прихода и примања, расхода и издатака:

Опис
Економска 

класификација Износ у динарима

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.446.780.443,00
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1. Порески приходи 71 1.842.564.704,00
1.1. Порез на доходак грађана 7111 1.383.074.704,00
1.2. Порез на имовину 713 230.003.000,00
1.3. Порез на добра и услуге 714 204.487.000,00
1.4. Остали порески приходи 25.000.000,00
2. Непорески приходи 604.215.739,00
       Трансфери од других нивоа власти 733 241.468.706,00
       Приходи од имовине 741 119.060.000,00
       Таксе 742 1.032.193,00
       Новчане казне 743 18.200.000,00
       Приходи од продаје добара и ислуга 742 152.176.495,00
      од тога : приходи од продаје добара и услуга 
индиректних буџетских корисника 85.361.199,00
       Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 72.278.345,00
       од тога: део добити јавних предузећа 745123 32.190.716,00

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима 
у Рачуну прихода и примања,  расхода и издатака:

Опис
Економска 

класификација Износ у динарима
1 2 3

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.978.553.340,00
1. Текући расходи: 4 2.430.030.604,00
1.1.  Расходи за запослене 41 619.098.908,00
-  Плате и додаци запослених 411 493.067.444,00
-  Социјални доприноси на терет послодавца 412 88.259.102,00
-  Накнаде у натури 413 6.062.457,00
-  Социјална давања запосленима 414 19.021.205,00
-  Накнада трошкова за запослене 415 8.941.174,00
-  Награде запосленима и остали посебни расходи 416 3.747.526,00
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 849.537.940,00
-  Стални трошкови 421 257.175.463,00
-  Трошкови путовања 422 57.183.380,00
-  Услуге по уговору 423 165.310.304,00
-  Специјализоване услуге 424 130.042.984,00
-  Текуће поправке и одржавање 425 145.231.948,00
-  Материјал 426 94.593.861,00
1.3. Расходи по основу отплате камата 44 14.301.900,00
-  Отплата домаћих камата 441 14.301.900,00
1.4. Субвенције 45 295.945.751,00
-  Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 4511 115.048.841,00
-  Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организац. 4512 175.296.910,00
-  Субвенције приватним предузећима 454 5.600.000,00
1.5. Дотације и трансфери 46 415.016.672,00
-  Трансфер Градској општини Костолац 463 159.008.389,00
-  Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 169.827.761,00
-  Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 82.549.992,00
-  Остале дотације и трансфери 465 3.630.530,00
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1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 28.958.052,00
-  Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 28.958.052,00
1.7. Остали текући расходи 48 164.556.497,00
-  Дотације невладиним организацијама 481 113.478.000,00
-  Порези, обавезне таксе и казне 482 15.487.502,00
-  Новчане казне и пенали по решењу судова 483 33.030.995,00
-  Накнада штете за повреде и штету насталу услед 
елементарних непогода 484 60.000,00
-  Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних 
органа 485 2.500.000,00
1. 8. Резерве 49 42.614.884,00
-  Средства резерве 499 42.614.884,00
2. Капитални издаци: 5 548.522.736,00
2.1. Издаци за нефинансијску имовину 51-54 548.522.736,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика): 6 134.180.000,00
4.1. Набавка финансијске имовине 62 0,00
-  Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00

Укупно: 4+5+6 2.978.553.340,00

 Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Економска 

класификација Износ у динарима
Нето финансирање 531.772.897,00
Примања од продаје финансијске имовине 92 850.000,00
        Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 921 850.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице 
дуга 6 94.114.000,00
Издаци за отплату главнице 61 94.114.000,00
        Отплата главнице домаћим кредиторима 611 94.114.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине 62 40.066.000,00
Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним 
предузећима и институцијама 621 40.066.000,00
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава

негативна – смањење готовинских средстава) -665.102.897,00
„.

Члан 2.
 У члану 3. став 1. тачка 1) број: „2.422.095.900,00“, замењује се бројем: „2.446.780.443,00“.
 У тачки 2) број: „2.803.638.805,00“, замењује се бројем: „2.978.553.340,00“ .
 У тачки 3) број: „381.542.905,00“, замењује се бројем: „531.772.897,00“ .
 У ставу 2. број: „381.542.905,00“, замењује се бројем: „531.772.897,00“ .

Члан 3.
У члану 4. став 1. број: „20.000.000,00“, замењује се бројем: „34.614.884,00“.

Члан 4.
 Члан 6. мења се и гласи:
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„Члан 6.
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем 
прегледу:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
СДК

80 Пожаревац
Табела 3.

Укупно сви пројекти: 369.465.775 0 63.523.240 15.487.375 277.308.050 194.787.670 134.841.000 0

Прио 
ритет

Назив 
капиталног 

пројекта

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
до 2011.
године

Обезбеђено 
у Буџету 

2012

Процена 
извршења 
до краја 

2012

2013 2014  2015 Након   
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Изградања 
кишног колектора 
у улици Кнез 
Милошев венац 
- III фаза 

2013 2013 33.500.000 33.500.000

2

Изградања 
кишног колектора 
у улици Кнез 
Милошев венац 
- IV  фаза 

2013 2013 38.750.000 38.750.000

3

 Изградња 
фекалне 
канализације за 
насеља Лучица, 
Пругово, Пољана 
у зони заштите 
водоизворишта 
“Меминац” и “ 
Кључ”

2013 2015 233.692.535 40.378.535 111.473.000 81.840.000

4
Изградња дечијег 
вртића у МЗ 
„Чачалица“

2012 2013 63.523.240 63.523.240 15.487.375 60.323.515

5

Индустријска 
зона - равнање 
терена - 
припремна фаза

2013 2013 936.000 936.000

6
Индустријска 
зона- изградња 
водоводне мреже

2013 2014 17.958.000 15.420.000 2.538.000

7

Идустријска 
зона - изградња 
фекалне 
канализације

2013 2014 26.563.800 22.000.000 4.563.800

8
Индустријска 
зона - ТС и 10kV 
прикључак

2013 2014 31.000.000 16.000.000 15.000.000
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„.

Члан 5.
 Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
 Овом одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене 
у члану 6. у уккупном износу од 277.308.050,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на 
следећи начин:

− из текућих прихода и примања буџета у износу од 216.984.535,00 динара и
− из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 60.323.515,00 динара.

 За капиталне пројекте планирано је да се у 2014. години обезбеде средтва у буџету града Пожаревца 
у укупном износу од 194.787.670,00 динара. Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити 
финансирање ових пројеката у 2014. години је следећа:

− текући приходи и примања буџета у износу од 194.787.670,00 динара.
 У 2015. години потребно је у буџету града Пожаревца за планиране капиталне пројекте обезбедити 
средства у укупном износу од 134.841.000,00 динара. Планирана структура извора средстава из којих ће се 
финансирати ови пројекти је следећа:
 -средства из текућих прихода и примања буџета у  износу од 134.841.000,00 динара.

9
Индустријска 
зона - НН мрежа 
и расвета 

2013 2014 20.940.000 16.000.000 4.940.000

10
Индустријска 
зона - кишна 
канализација

2013 2014 40.272.870 34.000.000 6.272.870

11 Идустријска зона 
- саобраћајнице 2014 2015 103.000.000 50.000.000 53.000.000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
СДК

80 Пожаревац Табела 
3а

Укупно сви пројекти: 63.523.240 277.308.050 194.787.700 134.841.000 0

Р.бр. Назив капиталног 
пројекта

Конто    3 
ниво Опис конта Извор Опис извора Буџет 2012 2013 2014  2015 Након   

2015

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8

1

Изградања кишног 
колектора у улици 
Кнез Милошев венац 
- III фаза 

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

1 Приходи из 
буџета 33.500.000 0 0  

2

Изградања кишног 
колектора у улици 
Кнез Милошев венац 
- IV  фаза 

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 38.750.000 0 0

3

 Изградња фекалне 
канализације за 
насеља Лучица, 
Пругово, Пољана 
у зони заштите 
водоизворишта 
“Меминац” и “ Кључ”

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 40.378.535 111.473.000 81.841.000
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„

Члан 6.
 Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.
Приходи и примања који представљају средства буџета града Пожаревца за 2013. годину у укупном 

износу од 2.448.237.755,00 по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим 
износима:

4

Изградња дечијег 
вртића у МЗ 
„Чачалица“ 511

Зграде и 
грађевински 
објекти

13

Нераспоређени 
вишак прихода 
из ранијих 
година

63.523.240 60.323.515 0 0

5
Индустријска зона 
- равнање терена - 
припремна фаза

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 936.000

6
Индустријска зона- 
изградња водоводне 
мреже

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 15.420.000 2.538.000

7
Идустријска зона 
- изградња фекалне 
канализације

511
Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 22.000.000 4.563.800 0

8 Индустријска зона - 
ТС и 10kV прикључак 511

Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 16.000.000 15.000.000 0

9 Индустријска зона - 
НН мрежа и расвета 511

Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 16.000.000 4.940.000 0

10 Индустријска зона - 
кишна канализација 511

Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 34.000.000 6.272.900 0

11 Идустријска зона - 
саобраћајнице 511

Зграде и 
грађевински 
објекти

01 Приходи из 
буџета 50.000.000 53.000.000

Економска 
 класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ у динарима

1 2 3
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 665.102.897

А) ПОРЕЗИ: 1.842.564.704
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.383.074.704

711111 Порез на зараде 1.237.900.000

711121
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареним нето приходима 23.000.000

711122
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 22.000.000
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711143 Порез на приходе од непокретности 18.000.000
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.200.000
711147 Порез на земљиште 11.000.000
711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 3.900.000
711161 Порез на приходе од осигурања лица 54.704
711181 Самодопринос према зарадама запослених на територији општине 20.000
711191 Порез на друге приходе 63.000.000
711193 Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака 3.000.000

713 Порез на имовину 230.003.000
713121 Порез на имовину од физичких лица 80.000.000
713122 Порез на имовину од правних лица 110.000.000
713311 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 9.000.000
713421 Порези на  пренос апсолутних права на непокретности 21.000.000

713423
Порези на  пренос апсолутних права на половним моторним возилима и 
пловним објектима 10.000.000

713611 Порез на акције на име и уделе 3.000
714 Порез на добра и услуге 204.487.000

714421 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 12.000
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 300.000

714513
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина 21.000.000

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 5.000
714543 Накнада за промену намене земљишта 170.000
714549 Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 180.000.000
714552 Боравишна такса 1.200.000
714560 Општинске и градске накнаде 200.000
714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 100.000

714593

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских 
и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је 
управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 1.500.000

716 Други порези 25.000.000
716111 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 25.000.000

Б) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 241.468.706
733 Трансфери од другог нивоа власти 241.468.706

733141 Ненаменски трансфери 218.293.786

733144
Текући наменски трансфери у ужем смислу  од Републике у корист нивоа 
градова 21.794.920

733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова 1.380.000

В) ДРУГИ ПРИХОДИ 361.325.208
741 Приходи од имовине 119.060.000

741141 Камата на средства буџета града 18.000.000

741151
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна  
трезора укључена у депозит банака 20.000

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 32.000.000
741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 3.000.000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 4.000.000
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„ .

Члан 7.
Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.
Укупни расходи и издаци буџета за 2013. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим 

износима:
Eкон. 

кл. ВРСТА РАСХОДА Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 619.098.908,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 493.067.444,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 88.259.102,00
413 Накнада у натури 6.062.457,00
414 Социјална давања запосленима 19.021.205,00
415 Накнаде за запослене 8.941.174,00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 3.747.526,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 849.537.940,00
421 Стални трошкови 257.175.463,00
422 Трошкови путовања 57.183.380,00
423 Услуге по уговору 165.310.304,00
424 Специјализоване услуге 130.042.984,00

741532
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних 
и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 42.000.000

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 20.000.000
741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 40.000

742 Приходи од продаје добара и услуга 153.208.688

742141
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 84.965.199

742142
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 33.065.902

742143 Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градовa 7.000.000
742241 Локалне административне таксе 1.032.193
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 25.000.000
742341 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 500.000

742372
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се 
остварују додатним активностима 1.645.394

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 18.200.000
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 9.451.720
745 Мешовити и неодређени приходи 58.934.832
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.469.968

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 ) 2.445.358.618
811 Примања од продаје непокретности 156.405
823 Примања од продаје робе за даљу продају 1.265.420

900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9) 850.000

920000 Примања од продаје финансијске имовине 850.000

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( КЛАСА 7+8+9) 2.447.630.443

УКУПНО (7+8+9+3) 3.112.733.340
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425 Текуће поправке и одржавање 145.231.948,00
426 Материјал 94.593.861,00

44 ОТПЛАТА КАМАТА 14.301.900,00
441 Отплате домаћих камата 14.301.900,00

45 СУБВЕНЦИЈЕ 295.945.751,00
451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 290.345.751,00
454 Субвенције приватним предузећима 5.600.000,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 415.016.672,00

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 411.386.142,00
465 Остале дотације и трансфери 3.630.530,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 28.958.052,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 28.958.052,00

48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 164.556.497,00
481 Донације невладиним организацијама и удружењима 113.478.000,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 15.487.502,00
483 Казне по судским решењима 33.030.995,00

484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода 60.000,00

485 Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа 2.500.000,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 42.614.884,00
499 Стална резерва 8.000.000,00
499 Текућа резерва 34.614.884,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 547.817.736,00
511 Зграде и грађевински објекти 484.140.727,00
512 Машине и опрема 47.349.710,00
513 Остале некретнине и опрема 1.240.000,00
514 Култивисана имовина 9.130.737,00
515 Нематеријална имовина 5.956.562,00

52 ЗАЛИХЕ 705.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 705.000,00

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 94.114.000,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 94.114.000,00

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 40.066.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 40.066.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.112.733.340,00
„.

Члан 8.
 Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у  износу од 3.112.733.340,00 

динара, финансирани из свих извора финансирања  распоређују се по корисницима и исказују у колони 8:
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Опис Укупнa средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1      ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ  
 1.1.     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ  

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

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10.160.000,00
    2 412 Социјални доприноси на терет послодаваца 1.818.650,00
    3 414 Социјална давања запосленима 50.000,00
    4 421 Стални трошкови 6.211.694,00
    5 422 Трошкови путовања 1.000.000,00
    6 423 Услуге по уговору 29.649.720,00
    7 426 Материјал 1.677.900,00
    8 451 Субвенције јавним предузећима 17.055.619,00
    9 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000,00
    10 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.645.780,00
    10/1 482 Порези, обавезне таксе и казне 146.250,00
    10/2 483 Новчане казне по судским решењима 2.387.635,00
    11 511 Изградња зграда и објеката 10.872.495,00
      Извори финансирања за функцију 110: 
      01 Приходи из буџета 74.003.869,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.686.874,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 86.690.743,00
  911    Предшколско образовање  
    12 511 Изградња дечијег вртића у МЗ „Чачалица” 60.323.515,00
      Извори финансирања за функцију 911: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 60.323.515,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 60.323.515,00
      Извори финансирања за главу 1.1: 
      01 Приходи из буџета 74.003.869,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73.010.389,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 147.014.258,00
      Извори финансирања за раздео 1: 
      01 Приходи из буџета 74.003.869,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73.010.389,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 147.014.258,00
2      СКУПШТИНА ГРАДА  
 2.1.     СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

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

    13 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.032.680,00
    14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 721.850,00
    15 413 Накнаде у натури 0,00
    16 414 Социјална давања запосленима 50.000,00
    17 415 Накнаде за запослене 0,00
    18 421 Стални трошкови 90.000,00
    19 422 Трошкови путовања 300.000,00
    20 423 Услуге по уговору 38.237.500,00
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    21 424 Специјализоване услуге 0,00
    22 426 Материјал 100.000,00
    23 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима  2.900.000,00
    24 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00
      Извори финансирања за функцију 110: 
      01 Приходи из буџета 46.432.030,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 46.432.030,00
      Извори финансирања за главу 2.1: 
      01 Приходи из буџета 46.432.030,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 46.432.030,00
      Извори финансирања за раздео 2: 
      01 Приходи из буџета 46.432.030,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 46.432.030,00
3      ГРАДСКА УПРАВА  
 3.1.     ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  
  130    Опште услуге  
    25 411 Плате, додаци и накнаде запослених 168.749.655,00
    26 412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.206.215,00
    27 413 Накнаде у натури 925.300,00
    28 414 Социјална давања запосленима 4.920.780,00
    29 415 Накнаде за запослене 4.325.500,00
    30 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.235.000,00
    31 421 Стални трошкови 67.763.255,00
    32 422 Трошкови путовања 1.917.500,00
    33 423 Услуге по уговору 28.891.956,00
    34 424 Специјализоване услуге 65.226.854,00
    35 425 Текуће поправке и одржавање 5.626.500,00
    36 426 Материјал 15.253.000,00
    37 463 Трансфери осталим нивоима власти 65.000.000,00
    38 465 Остале дотације и трансфери 2.000.000,00
    39 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 272,00
    40 482 Порези, обавезне таксе и казне 11.018.500,00
    41 483 Новчане казне по судским решењима 12.000.000,00

    42 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. 
непогода 10.000,00

    43 485 Накада штете за повреде или штету нанету од државних органа 2.500.000,00
    44 511 Згрaде и грађевински објекти 31.884.076,00
    45 512 Машине и опрема 9.967.995,00
    46 513 Остале некретнине и опрема 0,00
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    47 515 Нематеријална имовина 2.390.000,00
    48 621 Набавка домаће финансијске имовине 6.000,00
      Средства буџетске резерве:  
    49 499 Стална резерва 8.000.000,00
    50 499 Текућа резерва 34.614.884,00
      Извори финансирања за функцију 130: 
      01 Приходи из буџета 435.319.429,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 139.113.813,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 574.433.242,00
  170    Трансакције јавног дуга  
    51 441 Отплата домаћих камата 14.300.000,00
    52 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 94.040.000,00
      Извори финансирања за функцију 170: 
      01 Приходи из буџета 108.340.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 108.340.000,00
  020    Старост  
      Акциони план за унапређење положаја старијих лица  
    53 423 Услуге по уговору 30.000,00
    54 481 Дотације невладиним организацијама  996.000,00
    55 512 Машине и опрема 300.000,00
      Извори финансирања за функцију 020: 
      01 Приходи из буџета 1.326.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 1.326.000,00
  040    Породица и деца  

    56 472

Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за 
прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци, 
тројке или четворке 12.800.000,00

    57 472
Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова 
вртића за треће дете 3.300.000,00

    58 472 Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња 1.500.000,00

    59 472
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из 
буџета за децу и породицу 4.000.000,00

      Извори финансирања за функцију 040: 
      01 Приходи из буџета 21.600.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 21.600.000,00
  090    Социјална заштита  
   6.1.   Програм - Социјална заштита  

      

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог 
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 6.1.- 
Ширење мреже услуга социјалне и здравствене заштите  

   6.1.7.   Пројекат: „Народна кухиња“  
    60 423 Услуге по уговору 30.000,00
    61 481 Дотације невладиним организацијама  7.900.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.7.: 
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      01 Приходи из буџета 7.930.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.7.: 7.930.000,00

   6.1.8.   
Пројекат: „Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са 
инвалидитетом“  

    62 423 Услуге по уговору 30.000,00
    63 424 Специјализоване услуге 2.868.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.8.: 
      01 Приходи из буџета 2.898.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.8.: 2.898.000,00
   6.1.9.   Пројекат: „Социо-рехабилитациони клуб за младе“  
    64 423 Услуге по уговору 30.000,00
    65 481 Дотације невладиним организацијама  1.150.000,00
      Извори финансирања за пројекат 6.1.9.: 
      01 Приходи из буџета 1.180.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.9.: 1.180.000,00
      Извори финансирања за програм 6.1.: 
      01 Приходи из буџета 12.008.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6.1.: 12.008.000,00
      Извори финансирања за функцију 090: 
      01 Приходи из буџета 12.008.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 12.008.000,00
  451    Друмски саобраћај  
      Програм унапређења безбедности саобраћаја  
    66 423 Услуге по уговору 100.000,00
    67 512 Машине и опрема 2.300.000,00
      Извори финансирања за функцију 451: 
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.300.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 2.400.000,00
  620    Развој заједнице  
      Локални акциони план за младе  
    68 422 Трошкови путовања 85.000,00
    69 423 Услуге по уговору 720.000,00
    70 426 Материјал 180.000,00
      Акциони план за самозапошљавање  
    71 454 4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање 5.600.000,00
      Локални Акциони план за Роме  
    72 481 Дотације невладиним организацијама  744.000,00
      Извори финансирања за функцију 620: 
      01 Приходи из буџета 7.329.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 7.329.000,00
  530    Смањење загађености  
   2.1.   Програм – Заштита животне средине  

      

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог 
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- 
Заштита животне средине  
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   2.1.2.   
Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа загађености 
ваздуха“  

    73 423 Услуге по уговору 10.000,00
    74 424 Специјализоване услуге 2.400.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.2.: 
      01 Приходи из буџета 2.410.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.2.: 2.410.000,00
   2.1.3.   Пројекат: „Праћење (мониторинг) квалитета земљишта“  
    75 423 Услуге по уговору 10.000,00
    76 424 Специјализоване услуге 1.750.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.3.: 
      01 Приходи из буџета 1.760.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.3.: 1.760.000,00
   2.1.7.   Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа буке“  
    77 423 Услуге по уговору 10.000,00
    78 424 Специјализоване услуге 1.500.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.7: 
      01 Приходи из буџета 1.510.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.7.: 1.510.000,00
      Извори финансирања за програм 2.1.: 
      01 Приходи из буџета 5.680.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 5.680.000,00

      
Реализација Програма буџетског фонда за заштиту 

животне средине  
    79 423 Услуге по уговору 1.048.700,00
    79/1 424 Специјализоване услуге 1.251.300,00

    79/2 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 85.754.081,00

    79/3 463 4632-Kапитални трансфери осталим нивоима власти 4.364.820,00
    79/4 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима 60.000,00
    80 511 Згрaде и грађевински објекти 4.450.195,00
    81/1 621 Набавка домаће финансијске имовине 40.060.000,00
      Извори финансирања за функцију 530: 
      01 Приходи из буџета 32.600.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 104.389.096,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 136.989.096,00
  820    Услуге културе  

    82 423
Услуге по уговору-манифестације (15.октобар, Св.Тројица, Дан 
радника у образовању) 1.714.500,00

    83 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000,00
      Извори финансирања за функцију 820: 
      01 Приходи из буџета 1.914.500,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 1.914.500,00
  960    Помоћне услуге образовању  
    84 422 Превоз ученика у основном образовању 40.178.200,00
    85 422 Превоз ученика у средњем образовању-30% учешће града 5.000.000,00
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    86 422 Превоз ученика са сметњама у развоју 1.700.000,00
    87 423 Смештај ученика са сметњама у развоју 2.300.000,00

    88 472
Наканаде за социјалну заштиту из буџета-награде за остварене 
резултате ученика на такмичењима 1.500.000,00

      Извори финансирања за функцију 960: 
      01 Приходи из буџета 50.678.200,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 50.678.200,00
      Извори финансирања за главу 3.1.: 
      01 Приходи из буџета 676.895.129,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 245.802.909,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 922.698.038,00

 3.2.     
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА    

  160    
Опште јавне услуге које нису класификоване  на другом 
месту  

    89 481
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс 
за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења   12.570.000,00

      Извори финансирања за функцију 160: 
      01 Приходи из буџета 12.570.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 12.570.000,00
  810    Услуге рекреације и спорта  
    90 481 Дотације спортским организацијама 72.400.000,00
    91 481 Дотације за омладински спорт 6.000.000,00
      Извори финансирања за функцију 810: 
      01 Приходи из буџета 78.400.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 78.400.000,00
  820    Услуге културе  

    92 481

Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс 
за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у 
култури 2.090.000,00

    93 481

Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс 
за финансирање програма/пројеката културно-уметничких 
друштава 1.500.000,00

    94 481 Фондација “Пожаревачки мир 1718” града Пожаревца 4.068.000,00
      Извори финансирања за функцију 820: 
      01 Приходи из буџета 7.658.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 743.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 7.658.000,00
  840    Верске и друге услуге заједнице  
    95 481 Дотације верским заједницама 1.100.000,00
      Извори финансирања за функцију 840: 
      01 Приходи из буџета 1.100.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.100.000,00
      Извори финансирања за главу 3.2.: 
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      01 Приходи из буџета 98.985.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 743.000,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 99.728.000,00
 3.3.     СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
  470    Остале делатности  
      ЈП “Љубичево”  
    96 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 45.070.710,00
      Извори финансирања за функцију 470: 
      01 Приходи из буџета 30.739.955,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.330.755,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 45.070.710,00
  510    Управљање отпадом  
      ЈКП “Комуналне службе”  
    97 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 3.900.000,00

    98 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 68.487.210,00

      Извори финансирања за функцију 510: 
      01 Приходи из буџета 3.900.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 68.487.210,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 72.387.210,00
  630    Водоснабдевање  
      ЈКП “Водовод и канализација”  
    99 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 2.100.000,00

    99/1 451
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 4.000.000,00

      Извори финансирања за функцију 630: 
      01 Приходи из буџета 2.100.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 6.100.000,00
  830    Услуге емитовања и издаваштва  
      ЈП “Радио Пожаревац”  
    100 451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 13.971.280,00
      Извори финансирања за функцију 830: 
      01 Приходи из буџета 13.971.280,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 13.971.280,00
      Извори финансирања за главу 3.3: 
      01 Приходи из буџета 50.711.235,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 86.817.965,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 137.529.200,00
 3.5.     АГРАРНИ ФОНД  
  421    Пољопривреда  
    103 421 Стални трошкови 100.000,00
    104 422 Трошкови путовања 50.000,00
    105 423 Услуге по уговору 8.771.576,00
    106 451 4511 - Текуће субвенције за пољопривреду 50.006.851,00
      Извори финансирања за функцију 421: 
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      01 Приходи из буџета 17.500.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 41.428.427,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 58.928.427,00
      Извори финансирања за главу 3.5.: 
      01 Приходи из буџета 17.500.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 41.428.427,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5. 58.928.427,00
 3.6.     ТРАНСФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ  

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

    107 463 Трансфери осталим нивоима власти 144.600.444,00
      4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 83.215.504,00
      4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти 61.384.940,00
      Извори финансирања за функцију 110: 
      01 Приходи из буџета 139.215.504,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.384.940,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 144.600.444,00
  530    Смањење загађености  
    107/1 463 Трансфери осталим нивоима власти 14.407.945,00

      

4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти--
реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне 
средине у делу који је распоређен ГО Костолац 14.407.945,00

      Извори финансирања за функцију 530: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.407.945,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 14.407.945,00
      Извори финансирања за главу 3.6.: 
      01 Приходи из буџета 139.215.504,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19.792.885,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 159.008.389,00
 3.7.     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

  160    
Опште јавне услуге које нису класификоване  на другом 
месту  

    108 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.730.030,00
    109 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.383.655,00
    110 413 Накнаде у натури 114.520,00
    111 414 Социјална давања запосленима 12.415,00
    112 415 Накнаде за запослене 104.305,00
    113 416 Награде, бонуси и остали расходи 52.500,00
    114 421 Стални трошкови 3.937.845,00
    115 422 Трошкови путовања 103.000,00
    116 423 Услуге по уговору 1.791.495,00
    117 424 Специјализоване услуге 931.697,00
    118 425 Текуће поправке и одржавање 1.529.109,00
    119 426 Материјал 697.568,00
    119/1 483 Новчане казне по судским решењима 33.000,00
    120 511 Зграде и грађевински објекти 2.213.258,00
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    121 512 Машине и опрема 112.017,00
      Извори финансирања за функцију 160: 
      01 Приходи из буџета 17.215.035,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.531.379,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 20.746.414,00
  530    Смањење загађености  

      
Реализација Програма буџетског фонда за заштиту 

животне средине  
    121/2 511 Згрaде и грађевински објекти 350.000,00
      Извори финансирања за функцију 530: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 350.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 350.000,00
      Извори финансирања за главу 3.7.: 
      01 Приходи из буџета 17.215.035,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.881.379,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 21.096.414,00
 3.8.     ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”  
  620    Развој заједнице  
    122 411 Плате, додаци и накнаде запослених 59.734.950,00
    123 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.692.570,00
    124 413 Накнаде у натури 339.560,00
    125 414 Социјална давања запосленима 1.592.100,00
    126 415 Накнаде за запослене 1.200.000,00
    127 416 Награде, бонуси и остали расходи 481.000,00
    128 421 Стални трошкови 120.474.640,00
    129 422 Трошкови путовања 588.110,00
    130 423 Услуге по уговору 11.539.600,00
    131 424 Специјализоване услуге 30.862.800,00
    132 425 Текуће одржавање 131.785.630,00
    133 426 Материјал 9.163.600,00
    134 465 Остале дотације и трансфери 1.330.530,00
    135 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.400.570,00
    136 483 Новчане казне по судским решењима 10.395.560,00

    137 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. 
непогода 50.000,00

    138 485
Накнада штете за повреде или штете нанете од државних 
органа 0,00

    139 511 Зграде и грађевински објекти 185.377.479,00
    140 512 Машине и опрема 20.824.005,00
    141 513 Остале некретнине и опрема 1.240.000,00
    142 514 Култивисана имовина 7.232.737,00
    143 515 Нематеријална имовина 2.189.000,00
      Извори финансирања за функцију 620: 
      01 Приходи из буџета 475.056.958,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 135.437.483,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 610.494.441,00
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  530    Смањење загађености  
   2.1.   Програм – Заштита животне средине  

      

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог 
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.- 
Заштита животне средине  

   2.1.8.   

Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез 
Милошев венац-трећа фаза деонице кроз улицу Косте 
Абрашевића“  

    150 423 Услуге по уговору 19.000,00
    151 424 Специјализоване услуге 30.000,00
    152 511 Зграде и грађевински објекти 33.500.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.8.: 
      01 Приходи из буџета 33.549.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.8.: 33.549.000,00

   2.1.9.   

Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез 
Милошев венац – четврта фаза деонице кроз улицу Косте 
Абрашевића“  

    153 421 Стални трошкови 5.450.000,00
    154 423 Услуге по уговору 19.000,00
    155 424 Специјализоване услуге 30.000,00
    156 511 Зграде и грађевински објекти 38.750.000,00
      Извори финансирања за пројекат 2.1.9.: 
      01 Приходи из буџета 44.249.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.9.: 44.249.000,00
      Извори финансирања за програм 2.1.: 
      01 Приходи из буџета 77.798.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.: 77.798.000,00

      
Реализација Програма буџетског фонда за заштиту 

животне средине  
    157 511 Згрaде и грађевински објекти 110.598.485,00
    158 512 Машине и опрема 12.377.213,00
    159 514 Култивисана имовина 1.384.540,00
      Извори финансирања за функцију 530: 
      01 Приходи из буџета 160.175.000,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 41.983.238,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 202.158.238,00
      Извори финансирања за главу 3.8.: 
      01 Приходи из буџета 635.231.958,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 177.420.721,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 812.652.679,00
 3.9.     КУЛТУРА  
  820    Услуге културе 0,00
    160 411 Плате, додаци и накнаде запослених 75.208.943,00
    161 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.462.493,00
    162 413 Накнаде у натури 1.358.732,00

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

Пр
ог

ра
мс

ка
 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а  
 кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Укупнa средства

1 2 3 4 5 6 7 8



28.06.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 20 - Број 8

    163 414 Социјална давања запосленима 2.225.000,00
    164 415 Накнаде за запослене 1.263.487,00
    165 416 Награде, бонуси и остали расходи 696.731,00
    166 421 Стални трошкови 16.872.911,00
    167 422 Трошкови путовања 3.118.165,00
    168 423 Услуге по уговору 12.094.529,00
    169 424 Специјализоване услуге 508.204,00
    170 425 Текуће поправке и одржавање 3.657.947,00
    171 426 Материјал 3.713.230,00
    172 441 Отплата домаћих камата 1.900,00
    173 465 Остале дотације и трансфери 300.000,00
    174 482 Порези, обавезне таксе и казне 832.182,00
    175 483 Новчане казне по судским решењима 150.000,00
    176 511 Згрaде и грађевински објекти 100.000,00
    177 512 Машине и опрема 1.008.480,00
    178 515 Нематеријална имовина 1.377.562,00
    179 523 Залихе робе за даљу продају 5.000,00
    180 611 Отплата главнице кредита 74.000,00
   4.2.   Програм - Развој туризма и културе  

      

Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог 
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 4.2.- 
Промовисање културног наслеђа у сврху туризма  

   4.2.4.   Пројекат: Глумачке свечаности „Миливојe Живановић“  
    181 422 Трошкови путовања 50.000,00
    182 423 Услуге по уговору 1.079.500,00
    183 424 Специјализоване услуге 3.565.018,00
    184 426 Материјал 155.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.4.: 
      01 Приходи из буџета 3.749.518,00
      04 Сопствени приходи 60.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 400.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 640.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.4.: 4.849.518,00
   4.2.5.   Пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и представа“  
    185 422 Трошкови путовања 100.000,00
    186 423 Услуге по уговору 581.922,00
    187 424 Специјализоване услуге 2.153.865,00
    188 426 Материјал 331.550,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.5.: 
      01 Приходи из буџета 2.597.337,00
      04 Сопствени приходи 300.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 270.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.5.: 3.167.337,00
   4.2.6.   Пројекат „Одржавање књижевних вечери и трибина“  
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    189 423 Услуге по уговору 88.045,00
    190 424 Специјализоване услуге 175.000,00
    191 426 Материјал 16.900,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.6.: 
      01 Приходи из буџета 279.945,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.6.: 279.945,00
   4.2.7.   Пројекат: Едиција/часопис “Браничево и Госпођин вир“  
    192 421 Стални трошкови 110.000,00
    193 423 Услуге по уговору 931.245,00
    194 424 Специјализоване услуге 500.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.7.: 
      01 Приходи из буџета 1.001.245,00
      04 Сопствени приходи 240.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 160.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 140.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.7.: 1.541.245,00

   4.2.8.   
Пројекат „ГАНИП-чувар националне баштине кроз игру и 
песму“  

    195 422 Трошкови путовања 742.800,00
    196 423 Услуге по уговору 100.000,00
    197 424 Специјализоване услуге 150.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.8.: 
      01 Приходи из буџета 792.800,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.8.: 992.800,00
   4.2.9.   Пројекат „Летњи програм Пожаревац“  
    198 422 Трошкови путовања 20.000,00
    199 423 Услуге по уговору 135.000,00
    200 424 Специјализоване услуге 514.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.9.: 
      01 Приходи из буџета 539.000,00
      04 Сопствени приходи 130.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.9.: 669.000,00

   4.2.10.   
Пројекат „REFRACT-Фестивал регионалне алтернативне 
културе“  

    201 424 Специјализоване услуге 350.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.10.: 
      01 Приходи из буџета 150.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.10.: 350.000,00

   4.2.11.   
Пројекат „Организовање и одржавање првомајског 
уранка“  

    202 421 Стални трошкови 30.000,00
    203 422 Трошкови путовања 59.705,00
    204 423 Услуге по уговору 94.345,00
    205 424 Специјализоване услуге 71.450,00
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      Извори финансирања за пројекат 4.2.11.: 
      01 Приходи из буџета 180.500,00
      04 Сопствени приходи 75.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.11.: 255.500,00
   4.2.12.   Пројекат „Одржавање поп и рок концерата“  
    206 423 Услуге по уговору 50.000,00
    207 424 Специјализоване услуге 550.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.12.: 
      01 Приходи из буџета 600.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.12.: 600.000,00
   4.2.13.   Пројекат „Гитаријада на Лагуни“  
    208 421 Стални трошкови 150.000,00
    209 424 Специјализоване услуге 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.13.: 
      01 Приходи из буџета 350.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.13.: 350.000,00

   4.2.14.   
Пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање и откуп 
архивских докумената“  

    210 424 Специјализоване услуге 446.550,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.14.: 
      01 Приходи из буџета 182.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 264.550,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.14.: 446.550,00

   4.2.15.   
Пројекат „Штампање књига, каталога, монографија и 
публикација“  

    211 423 Услуге по уговору 1.054.720,00
    212 424 Специјализоване услуге 0,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.15.: 
      01 Приходи из буџета 1.054.720,00
      04 Сопствени приходи 0,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.15.: 1.054.720,00

   4.2.16.   
Пројекат: „Музеолошка обрада и дигитализација 
нумизматичке збирке“  

    213 423 Услуге по уговору 200.000,00
    214 426 Материјал 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.16.: 
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.16.: 400.000,00

   4.2.17.   
Пројекат: „Археолошка истраживања локалитета 
Браничево у Старом Костолцу“  

    215 422 Трошкови путовања 100.000,00
    216 423 Услуге по уговору 1.000.000,00
    217 426 Материјал 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.17.: 
      01 Приходи из буџета 800.000,00
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      04 Сопствени приходи 200.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 400.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.17.: 1.400.000,00

   4.2.18.   
Пројекат: Израда сталне поставке историјске збирке 
„Пожаревац и околина током XX века“  

    218 426 Материјал 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.18.: 
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.18.: 200.000,00

   4.2.19.   
Пројекат: „Истраживање у области етно-културе Великог 
Поморавља“  

    219 422 Трошкови путовања 200.000,00
    220 423 Услуге по уговору 400.000,00
    221 426 Материјал 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.19.: 
      01 Приходи из буџета 300.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 300.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.19.: 800.000,00
   4.2.20.   Пројекат: „Организовање ликовних изложби“  
    222 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.20.: 
      01 Приходи из буџета 150.000,00
      04 Сопствени приходи 150.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.20.: 300.000,00

   4.2.21.   
Пројекат: Штампање и издавање зборника радова 
„Виминацијум“  

    223 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.21.: 
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.21.: 300.000,00

   4.2.22.   
Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету 
„Маргум“  

    224 423 Услуге по уговору 250.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.22.: 
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      04 Сопствени приходи 150.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.22.: 250.000,00
   4.2.23.   Пројекат: Издавање монографије „Мирослав Арсић“  
    225 423 Услуге по уговору 300.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.23.: 
      01 Приходи из буџета 100.000,00
      04 Сопствени приходи 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.23.: 300.000,00
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   4.2.24.   
Пројекат: Организовање манифестације „Дани Слободана 
Стојановића“  

    226 423 Услуге по уговору 200.000,00
    227 424 Специјализоване услуге 437.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.24.: 
      01 Приходи из буџета 537.000,00
      04 Сопствени приходи 100.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.24.: 637.000,00

   4.2.25.   
Пројекат: „Књижевне вечери, трибине, предавања, 
семинари и обележавање Светског Дана књиге“  

    228 423 Услуге по уговору 50.000,00
    229 424 Специјализоване услуге 490.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.25.: 
      01 Приходи из буџета 430.000,00
      04 Сопствени приходи 110.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.25.: 540.000,00
   4.2.26.   Пројекат: Креативне дечје радионице  
    230 423 Услуге по уговору 25.000,00
    231 426 Материјал 40.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.26.: 
      01 Приходи из буџета 65.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.26.: 65.000,00
   4.2.27.   Пројекат: Обележавање Дана Библиотеке  
    232 423 Услуге по уговору 90.000,00
    233 424 Специјализоване услуге 25.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.27.: 
      01 Приходи из буџета 65.000,00
      04 Сопствени приходи 50.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.27.: 115.000,00

   4.2.28.   
Пројекат: Омогућавање наступа „Градског женског хора 
Барили“ у земљи  

    234 422 Трошкови путовања 200.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.28.: 
      01 Приходи из буџета 200.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.28.: 200.000,00

   4.2.29.   
Пројекат: „Презентација туристичких потенцијала града 
Пожаревца“  

    235 421 Стални трошкови 571.010,00
    236 422 Трошкови путовања 141.000,00
    237 423 Услуге по уговору 718.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.29.: 
      01 Приходи из буџета 1.430.010,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.29.: 1.430.010,00
   4.2.30.   Пројекат: „Организација дочека Нове године“  
    238 423 Услуге по уговору 1.300.000,00
    239 424 Специјализоване услуге 330.000,00

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

Пр
ог

ра
мс

ка
 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а  
 кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Укупнa средства

1 2 3 4 5 6 7 8



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА28.06.2013. Број 8 - Страна 25

    240 426 Материјал 86.300,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.30.: 
      01 Приходи из буџета 1.716.300,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.30.: 1.716.300,00
   4.2.31.   Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“  
    241 421 Стални трошкови 175.000,00
    242 422 Трошкови путовања 401.520,00
    243 423 Услуге по уговору 13.883.924,00
    244 424 Специјализоване услуге 8.942.246,00
    245 426 Материјал 686.600,00
    246 482 Порези, обавезне таксе и казне 45.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.31.: 
      01 Приходи из буџета 17.610.070,00
      04 Сопствени приходи 1.450.000,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 5.074.220,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.31.: 24.134.290,00
   4.2.32.   Пројекат: „Ускршњи етно-фестивал“  
    247 421 Стални трошкови 24.660,00
    248 422 Трошкови путовања 10.000,00
    249 423 Услуге по уговору 567.350,00
    250 424 Специјализоване услуге 100.000,00
    251 426 Материјал 130.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.32.: 
      01 Приходи из буџета 832.010,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.32.: 832.010,00
   4.2.33.   Пројекат: „Међународно сликарско Бијенале“  
    252 422 Трошкови путовања 50.000,00
    253 423 Услуге по уговору 850.000,00
      Извори финансирања за пројекат 4.2.33.: 
      01 Приходи из буџета 900.000,00
      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.33.: 900.000,00
      Извори финансирања за програм 4.2: 
      01 Приходи из буџета 37.212.455,00
      04 Сопствени приходи 4.015.000,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 1.724.550,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 6.124.220,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4.2.: 49.076.225,00
      Извори финансирања за функцију 820: 
      01 Приходи из буџета 155.287.984,00
      04 Сопствени приходи 20.135.840,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 2.419.920,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.404.220,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.857.757,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 187.105.721,00
      Извори финансирања за главу 3.9.: 
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      01 Приходи из буџета 155.287.984,00
      04 Сопствени приходи 20.135.840,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 2.419.920,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.404.220,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.857.757,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.9. 187.105.721,00
 3.10.     ФИЗИЧКА КУЛТУРА  
  810    Услуге рекреације и спорта  
    254 411 Плате, додаци и накнаде запослених 15.024.648,00
    255 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.689.451,00
    256 413 Накнаде у натури 167.700,00
    257 414 Социјална давања запосленима 600.000,00
    258 415 Накнаде за запослене 572.000,00
    259 416 Награде, бонуси и остали расходи 468.000,00
    260 421 Стални трошкови 9.680.965,00
    261 422 Трошкови путовања 200.000,00
    262 423 Услуге по уговору 2.091.832,00
    263 424 Специјализоване услуге 2.230.000,00
    264 425 Текуће поправке и одржавање 1.622.762,00
    265 426 Материјал 1.145.956,00
    266 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.000,00
    267 482 Порези, обавезне таксе и казне 45.000,00
    268 511 Зграде и грађевински објекти 5.721.224,00
    269 512 Машине и опрема 460.000,00
    270 523 Залихе робе за даљу продају 700.000,00
      Извори финансирања за функцију 810: 
      01 Приходи из буџета 17.814.682,00
      04 Сопствени приходи 25.153.444,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 463.412,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 43.431.538,00
  530    Смањење загађености  

      
Реализација Програма буџетског фонда за заштиту 

животне средине  
    270/1 514 Култивисана имовина 513.460,00
      Извори финансирања за функцију 530: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 513.460,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 513.460,00
      Извори финансирања за главу 3.10.: 
      01 Приходи из буџета 17.814.682,00
      04 Сопствени приходи 25.153.444,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 976.872,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.10. 43.944.998,00
 3.11.     ДЕЧЈИ ВРТИЋ  
  911    Предшколско образовање  
    271 411 Плате, додаци и накнаде запослених 144.876.538,00
    272 412 Социјални доприноси на терет послодавца 25.932.768,00
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    273 413 Накнаде у натури 3.072.145,00
    274 414 Социјална давања запосленима 9.240.060,00
    275 415 Накнаде за запослене 1.310.882,00
    276 416 Награде, бонуси и остали расходи 814.295,00
    277 421 Стални трошкови 25.263.483,00
    278 422 Трошкови путовања 808.380,00
    279 423 Услуге по уговору 1.306.845,00
    280 424 Специјализоване услуге 1.454.000,00
    281 425 Текуће поправке и одржавање 910.000,00
    282 426 Материјал 60.016.257,00
    283 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00
    283/1 483 Новчане казне по судским решењима 8.064.800,00
      Извори финансирања за функцију 911: 
      01 Приходи из буџета 197.974.030,00
      04 Сопствени приходи 54.450.985,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 23.742.490,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.902.948,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911: 283.070.453,00
      Извори финансирања за главу 3.11.: 
      01 Приходи из буџета 197.974.030,00
      04 Сопствени приходи 54.450.985,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 23.742.490,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.902.948,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.11. 283.070.453,00
 3.12.     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
  912    Основно образовање  
    284 463 4631-Текући трансфери: 67.451.216,00
      413-Накнаде у натури 5.965.920,00
      414-Социјална давања запосленима 53.650,00
      415-Накнаде за запослене 7.786.270,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи 2.887.610,00
      421-Стални трошкови 38.430.906,00
      422-Трошкови путовања 1.029.280,00
      423-Услуге по уговору 2.532.440,00
      424-Специјализоване услуге 717.150,00
      425-Текуће поправке и одржавање 3.635.620,00
      426-Материјал 4.240.640,00
      482-Порези, обавезне таксе и казне 171.730,00
    285 463 4632-Капитални трансфери: 607.419,00
      511-Зграде и грађевински објекти 132.119,00
      512-Машине и опрема 475.300,00
      Извори финансирања за функцију 912: 
      01 Приходи из буџета 67.951.898,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 106.737,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 68.058.635,00
  530    Смањење загађености  
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    285/1 463 4632-Капитални трансфери: 5.451.090,00

      

511- Зграде и грађевински објекти-реализација Програма 
буџетског фонда за заштиту животне средине у делу који је 
распоређен основним школама 5.451.090,00

      Извори финансирања за функцију 530: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.451.090,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 5.451.090,00
      Извори финансирања за главу 3.12.: 
      01 Приходи из буџета 67.951.898,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.557.827,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.12. 73.509.725,00
 3.13.     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
  920    Средње образовање  
    286 463 4631-Текући трансфери: 64.467.295,00
      413-Накнаде у натури 4.062.910,00
      414-Социјална давања запосленима 194.750,00
      415-Накнаде за запослене  6.015.460,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи  4.242.444,00
      421-Стални трошкови 32.488.473,00
      422-Трошкови путовања 1.973.300,00
      423-Услуге по уговору 4.785.730,00
      424-Специјализоване услуге 330.000,00
      425-Текуће поправке и одржавање 4.323.090,00
      426-Материјал 5.972.000,00
      482-Порези, обавезне таксе и казне 79.138,00
    287 463 4632-Капитални трансфери: 786.847,00
      511-Зграде и грађевински објекти 570.000,00
      512-Машине и опрема 216.847,00
      Извори финансирања за функцију 920: 
      01 Приходи из буџета 64.684.142,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 570.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 65.254.142,00
  530    Смањење загађености  
    287/1 463 4632-Капитални трансфери: 339.816,00

      

511-Зграде и грађевински објекти-реализација Програма 
буџетског фонда за заштиту животне средине у делу који је 
распоређен средњим школама 339.816,00

      Извори финансирања за функцију 530: 
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 339.816,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 339.816,00
      Извори финансирања за главу 3.13.: 
      01 Приходи из буџета 64.684.142,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 909.816,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.13. 65.593.958,00
 3.14.     РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ  
  980    Образовање некласификовано на другом месту  

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

Пр
ог

ра
мс

ка
 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а  
 кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Укупнa средства

1 2 3 4 5 6 7 8



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА28.06.2013. Број 8 - Страна 29

    288 463 4631-Текући трансфери: 2.769.360,00
      411-Плате и додаци запослених 1.510.400,00
      412-Социјални доприноси на терет послодавца 270.370,00
      413-Накнаде у натури 7.700,00
      421-Стални трошкови 596.990,00
      422-Трошкови путовања 37.900,00
      423-Услуге по уговору 170.000,00
      424-Специјализоване услуге 176.000,00
      425-Текуће поправке и одржавање 0,00
      426-Материјал 0,00
      472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00
    289 463 4632-Капитални трансфери: 0,00
      511-Зграде и грађевински објекти 0,00
      512-Машине и опрема 0,00
      Извори финансирања за функцију 980: 
      01 Приходи из буџета 2.769.360,00
      04 Сопствени приходи 0,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.769.360,00
      Извори финансирања за главу 3.14.: 
      01 Приходи из буџета 2.769.360,00
      04 Сопствени приходи 0,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.14. 2.769.360,00
 3.15.     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

  070    
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту  

    290 463 4631-Текући трансфери: 35.124.890,00
      411-Плате и додаци запослених 12.041.370,00
      412-Социјални доприноси на терет послодавца 2.155.420,00
      413-Накнаде у натури 191.600,00
      414-Социјална давања запосленима 27.500,00
      416-Награде, бонуси и остали расходи 312.000,00
      421-Стални трошкови 2.664.000,00
      422-Трошкови путовања 78.000,00
      423-Услуге по уговору 4.628.000,00
      424-Специјализоване услуге 152.000,00
      425-Текуће поправке и одржавање 375.000,00
      426-Материјал 1.475.000,00
      472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.000.000,00
      482-Порези,обававезне таксе и казне 25.000,00
    291 463 4632-Капитални трансфери: 0,00
      511-Зграде и грађевински објекти 0,00
      512-Машине и опрема 0,00
      Извори финансирања за функцију 810: 
      01 Приходи из буџета 35.124.890,00
      04 Сопствени приходи 0,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 35.124.890,00

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

Пр
ог

ра
мс

ка
 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а  
 кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Укупнa средства

1 2 3 4 5 6 7 8



28.06.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 30 - Број 8

      Извори финансирања за главу 3.15.: 
      01 Приходи из буџета 35.124.890,00
      04 Сопствени приходи 0,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.15. 35.124.890,00
 3.16.     ДОМ ЗДРАВЉА  
  740    Јавне здравствене услуге  
    292 463 4632-Капитални трансфери: 6.000.000,00
      512-Машине и опрема 6.000.000,00
      Извори финансирања за функцију 740: 
      01 Приходи из буџета 6.000.000,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 6.000.000,00
      Извори финансирања за главу 3.16.: 
      01 Приходи из буџета 6.000.000,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.16. 6.000.000,00
      Извори финансирања за раздео 3: 
      01 Приходи из буџета 2.183.360.847,00
      04 Сопствени приходи 99.740.269,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 26.162.410,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.404.220,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 592.092.506,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 2.908.760.252,00
4      ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
 4.1.     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
  330    Судови  
    293 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.550.000,00
    294 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.351.450,00
    295 413 Накнаде у натури 84.500,00
    296 414 Социјална давања запосленима 330.850,00
    297 415 Накнаде за запослене 165.000,00
    298 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00
    299 421 Стални трошкови 270.000,00
    300 422 Путни трошкови 60.000,00
    301 423 Услуге по уговору 315.000,00
    302 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00
    303 426 Материјал 300.000,00
    304 512 Машине и опрема 0,00
      Извори финансирања за функцију 330: 
      01 Приходи из буџета 10.526.800,00
      УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 10.526.800,00
      Извори финансирања за главу 4.1: 
      01 Приходи из буџета 10.526.800,00
      УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1. 10.526.800,00
      Извори финансирања за раздео 4: 
      01 Приходи из буџета 10.526.800,00
      УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 10.526.800,00
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Члан 9.
 После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:

„ Члан 11а.
 Пренета а неутрошена средства из претходних година са стањем на дан 31.12.2012. године, а која се 
налазе на рачуну буџета града Пожаревца и подрачунима буџетских корисника распоређују се на следећи 
начин: 

Р. бр. Корисник Намена

Износ 
– неутрошена 

средства  
- буџет 

Ребаланс 1

Износ – 
неутрошена 

средства 
– подрачуни 
корисника 
Ребаланс 1

1 Градоначелник 
и Градско веће 

Регионални план управљања отпадом 4.465.120,00  

Изградња вртића у МЗ Чачалица 48.035.865,00  
Изградња вртића у МЗ Чачалица - 
непредвиђени радови и разлика између 
вишкова и мањковa радова

12.287.648,00  

Пешачке површине -Спортски центар 313.770,00  
Уређење простора у ул. Даворјанка 
Пауновић

1.038.725,00  

Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ 
„Бурјан“

1.077.900,00  

Обавеза по основу нереализованих Решења 
Градског већа број 01-06-40/2012-43 и 01-06-
40/2012-43-1 од 12.04.2012. године

146.250,00  

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Депозит лицитације

 211.694,00

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Средства по чл. 236 
Закона о кривичном поступку

 2.605.576,00

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Донације за децу 
оболелих од малигних обољења

 100,00

      Извори финансирања на нивоу града за 2013. годину :  
      01 Приходи из буџета 2.314.323.546,00
      04 Сопствени приходи 99.740.269,00
      07 Донације од осталих нивоа власти 26.162.410,00
      08 Донације од невладиних организација и појединаца 7.404.220,00
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 665.102.895,00

      УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2013. ГОДИНУ: 3.112.733.340,00
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Акција “Очистимо Србију” (набавка 
контејнера) – потраживања извршног 
повериоца “Гоша Солко” доо Смедеревска 
Паланка 

2.387.635,00  

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун- Средства за материјалну 
помоћ избеглицама

 440.104,00

2 Градска 
управа града 
Пожаревца

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Планирање за будућност

 246.956,00

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Месни самодопринос 
Пожаревац Костолац

 192.067,00

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Месни самодопринос 
Пожаревац и Костолац

 597.677,00

Накнада за одводњавање за 2012.  годину-
Решење ЈВП “Србијаводе” 

23.410.300,00  

Контрола квалитета ваздуха (рачуни за 11. и 
12. месец 2012. године)

407.334,00  

Мерење буке (рачун за 12. месец 2012. 
године)

126.000,00  

Учешће у суфинансирању пројекта -
Адаптација зграде Нове Болнице

65.000.000,00  

Средства Фонда солидарности пренета на 
рачун Града

9.820.061,00  

Средства -по Програму безбедности 
саобраћаја

2.300.000,00  

Софтвер за буџетско рачуноводство 900.000,00  
Системски и апликативни софтвер 800.000,00  
Извођење радова на текућем одржавању 
објекта у Поречкој улици

530.000,00  

Набавка опреме за Дечији вртић у МЗ 
„Бурјан“

7.312.995,00  

Преузете обавезе Буџетског фонда за 
заштиту животне средине које реализује 
Град

9.175.015,00  

Преузете обавезе Буџетског фонда за 
заштиту животне средине које реализују 
јавна предузећа

95.814.082,00  

Фондација „Пожаревачки мир“ 1718-Израда 
структурне бушотине и израда бунара

743.000,00  

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Цивилни инвалиди рата

 272,00

Решење Вишег суда у Пожаревцу, број 2 Гж 
841/12(1997) од 27.12.2012. - ФПЗ Накнада 
за одузето земљиште - ГО Костолац - КО 
Кленовник 

10.000.000,00  
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ЈП “Љубичево” Споразум са Дирекцијом за 
робне резерве  РС-1. Рата отплате дуга

14.330.755,00  

ЈКП “Водовод и канализација” - набавка 
фекалног пумпног агрегата за препумпавање 
отпадне воде на главној црпној станици број 
3

4.000.000,00  

Капитално одржавање посл.зграда и 
посл.простора-Санација крова на згради 
„Начелство“

2.412.924,00  

Изградња зграда и објеката-уређење терена 
око објекта дечјег вртића у МЗ “Чачалица“

3.800.000,00  

Текуће дотације и пенали за плаћање обавеза 
по основу обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом

7.671.880,00  

Пренета неутрошена средства из ранијих 
година Подрачун-Стамбени фонд

 5.285.347,00

3 ЈКП 
„Комуналне 
службе“

Санација дивље депоније „Јеремино поље“ 57.244.210,00  

Санација дивље депоније „Градске утрине“ 11.243.000,00  

4 ЈП „Дирекција 
за изградњу 
града 
Пожаревца”

Преузете обавезе из 2012-Подрачун 
„Уредимо заједно“

 1.472.011,00

Пренета средства из 2012. године са 
подрачуна на рачун трезора

2.524.813,00  

Преузете обавезе из 2012-започете 
инвестиције

28.427.344,00  

Преузете обавезе из 2012-Програм 
безбедности саобраћаја

10.997.260,00  

Пренета средства из Фонда за развој 9.145.117,00  
Преузете обавезе Буџетског фонда за 
заштиту животне средине које реализује ЈП 
„Дирекција за изградњу“

41.983.238,00  

Одржавање канделаберске расвете 3.500.000,00  
Одржавање јавне хигијене 2.000.000,00  
Инвестиционо одржавање гробља у 
Пожаревцу и Костолцу 

6.000.000,00  

Лиценце и софтвери 2.149.000,00  
Одржавање јавне расвете у сеоским месним 
заједницама

3.500.000,00  

15. октобар-израда стаза 1.300.000,00  
Војске Југославије-завршетак фекалне 
канализације

1.150.000,00  

Кафана „Булевар“-израда капије и ограде 400.000,00  
Кафана „Булевар“-санација подрума 600.000,00  
Ратарска-израда секундарне фекалне 
канализације улица које припадају сливу 
колектора у Ратарској а пре ЦС 8

800.000,00  

Новчане казне и пенали по решењима судова 662.440,00  

МЗ Трњане-кров и фасада на згради МЗ 1.200.000,00  
МЗ Маљуревац-санирање мокрог чвора и 
пројекат за Дом културе

450.000,00  
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МЗ Брадарац-завршни радови у 
просторијама МЗ

500.000,00  

МЗ Набрђе-реконструкција асфалта 400.000,00  
Узун Миркова – прикључци по члану 5 МОР 750.000,00  
Братства Јединства бр. 77  постављање 
аутобског стајалишта

450.000,00  

Дунавска постављање аутобуског  
стајалишта 

450.000,00  

Ивана Мажуарнића – изградња фекалне 
канализације 

1.300.000,00  

Светислава Ивановића Кобаса – изградња 
фекалне канализације 

1.400.000,00  

Железничка изградња фекалне канализације 2.860.000,00  
Милоша Обилића – изградња фекалне 
канализације крак ка Табани

2.500.000,00  

Милоша Обилића – изградња фекалне 
канализације крак ка Тулби

1.000.000,00  

Проте Матеје – секундарна канализациона 
мрежа

2.170.500,00  

Кличевац – изградња кишног канала 1.000.000,00  
Лучица -  изградња фекалне канализација за 
насеља Лучица, Пругово  и Пољана у зони 
заштите водоизворишта Меминац – Кључ 

40.379.000,00  

Дрмно санација крова на згради МЗ 2.400.000,00  
Касидол малтерисање дела зграде  МЗ и 
изградња саниратног чвора

1.000.000,00  

Пругово – реновирање просторија МЗ 600.000,00  
5 Месне заједнице Средства самодоприноса из ранијих година 

и пренета нетрошена средства на осталим 
подрачунима месних заједница

 2.081.379,00

Преузете обавезе из 2012 Буџетског фонда 
за заштиту животне средине које реализују 
месне заједнице

350.000,00  

МЗ Булевар-преузете обавезе Фонда за 
развој

1.000.000,00  

МЗ Братинац-преузете обавезе Фонда за 
развој

450.000,00  

6 Установе 
културе

Пренета неутрошена средства на дан 
31.12.2012. године

 122.437,00

Неутрошена средства из ранијих година на 
подрачунима сопствених прихода на дан 
31.12.2012. године

 1.735.320,00

7 Основно 
образовање 

Преузете обавезе из 2012 Буџетског фонда 
за заштиту животне средине које реализују 
основне школе

5.451.090,00  

ОШ Десанка Максимовић-окончана 
ситуација за изведене радове на 
реконструкцији крова на школској згради

106.737,00  

 Средње 
образовање

Пољопривредна школа-суфинансирање 
Града 10% - пројекат Енергетска ефикасност

570.000,00  
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Преузете обавезе  Буџетског фонда за 
заштиту животне средине које реализују 
средње школе

339.816,00  

8 Спортски 
центар

Неутрошена средства из ранијих година 
на подрачуну сопствених прихода на дан 
31.12.2012. године

 462.933,00

Пренета неутрошена средства на дан 
31.12.2012. године на подрачуну јавних 
прихода

 479,00

Преузете обавезе Буџетског фонда за 
заштиту животне средине 

513.460,00  

9 Дечији вртић Неутрошена средства из ранијих година 
на подрачуну сопствених прихода на дан 
31.12.2012. године

 1.735.085,00

Пресуда у спору између предузећа “Јовић 
градња” доо и ПУ “Љубица Вребалов”

5.103.405,00  

Пренета неутрошена средства на дан 
31.12.2012. године

 64.458,00

10 Аграрни фонд Средства на подрачуну Фонда од повраћаја 
кредита датих пољопривредницима у 
ранијим годинама-распоређена Предлогом 
финансијског плана и пренета неутрошена 
средства из буџета града из 2012. године

19.721.576,00 21.706.851,00

11 Градска 
општина 
Костолац

Преузете обавезе из ранијих година -Фонд за 
развој

5.384.940,00  

Преузете обавезе Буџетског фонда за 
заштиту животне средине

14.407.946,00  

 
 

УКУПНО: 626.142.151,00 38.960.746,00
665.102.897,00

„.

Члан 10.
 У члану 25. став 1. број: „226.920.225,00“, замењује се бројем: „144.562.225,00“, број: „214.226.455,00“, 
замењује се бројем: „132.698.455,00“, а број: „12.693.770,00“, замењује се бројем: „11.863.770,00“.
 У ставу 3. број: „77.897.000,00“, замењује се бројем : ,,83.478.000,00“.
 У  алинеји 4. број: „26.918.000,00“, замењује се бројем: „33.549.000,00“.
 У алинеји 5. број: „45.299.000,00“, замењује се бројем: „44.249.000,00“.
  Став 4.  брише се.
 У ставу 5. број: „49.906.225,00“, замењује се бројем: „37.212.455,00“, а број: „12.693.770,00“, замењује 
се бројем: „11.863.770,00“.
 У алинеји 12. број: „1.784.720,00“, замењује се  бројем: „1.054.720,00“, после речи средстава додаје се 
запета, а речи: „ и 730.000,00 динара из додатих прихода буџетских средстава и 200.000,00 динара из додатних 
прихода буџетског корисника,“ бришу се.
 У алинеји 14. број: „1.500.000,00“, замењује се бројем: „1.400.000,00“, а број: „700.000,00“, замењује 
се бројем: „600.000,00“.
  

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу даном oбјављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.06.2013. године Број: 01-06-109/3
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

2

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6. 2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 
ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа „Топлификација“ 
Пожаревац (у даљем тексту: ЈП „Топлификација“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на 

припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 и 
32/13 ) и Статутом Јавног предузећа „Топлификација“ 
Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр.4/13-пречишћен текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је 
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
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резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
 Градска управа града Пожаревца, на основу 
листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога 
акта, одлучује о именовању директора ЈП 
„Топлификација“, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата 
са листе.
 Решење о именовању директора је коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.
По примерак решења о именовању са образложењем 
доставља се и свим кандидатима који су учествовали 
у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/2a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6.2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
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и канализација“ Пожаревац  (у даљем тексту: ЈКП 
„Водовод и канализација“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:

1) које је непосредно ангажовано на 
припреми и спровођењу конкурса;

2) које је осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су  захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми 

за именовање директора  прописани су Законом о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 
и 32/13 ) и Статутом Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен 
текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања  јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је  
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за  
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
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одлучује о именовању директора ЈКП „Водовод и 
канализација“, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата 
са листе.
 Решење о именовању директора je коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/2б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6.2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „КОМУНАЛНЕ 

СЛУЖБЕ“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе“ Пожаревац  (у даљем тексту: 
ЈКП „Комуналне службе“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
 На конкурсу могу учествовати сва 
заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на 

припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;
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3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су  захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
 Комплетна документација и информације 
везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми 

за именовање директора  прописани су Законом о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 
и 32/13 ) и Статутом Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе“ Пожаревац („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен 
текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања  јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је  
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац , образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Kомисија).
 Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора ЈКП „Комуналне 
службе“, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата 
са листе.
 Решење о именовању директора je коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
 Кандидату који је учествовао у изборном 
поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.
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Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
 Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања 
у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013.године Број: 01-06-109/2в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6.2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ (у даљем тексту: ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:

1) које је непосредно ангажовано на 
припреми и спровођењу конкурса;

2) које је осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 и 
32/13 ) и Статутом Јавног предузећа „Дирекција за 
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изградњу града Пожаревца“ („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
 Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је 
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, доношењем решења 
о именовању предложеног кандидата или неког 
другог кандидата са листе.
 Решење о именовању директора је коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.
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Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/2г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

6

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6. 2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

РАДИО-ДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ РАДИО 
ПОЖАРЕВАЦ“

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног радио-дифузног предузећа 
„Радио Пожаревац“ (у даљем тексту: ЈРДП „Радио 
Пожаревац“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на 

припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 и 
32/13 ) и Статутом Јавног радио-дифузног предузећа 
„Радио Пожаревац“ („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је 
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Kомисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.
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Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора ЈРДП „Радио 
Пожаревац“, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата 
са листе.
 Решење о именовању директора је коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 

увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/2д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6.2013. године донела је
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О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац  (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг 
сервис“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.

Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:

1) које је непосредно ангажовано на 
припреми и спровођењу конкурса;

2) које је осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су  захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора  прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“,  бр. 24/05,61/05,54/09 и 
32/13 ) и Статутом Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр.4/13-пречишћен текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања  јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс за именовање директора објавиће 
се и у најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је  
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.
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Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, a за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора ЈКП „Паркинг 
сервис“, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог кандидата 
са листе.
 Решење о именовању директора je коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 

поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања 

у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013.године Број: 01-06-109/2ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

На основу чланова 25. 28. и 29. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 32. став 1. тачка 6) и 9) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 6) и 10) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца на седници, одржаној 
дана 28.6.2013. године донела је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу (у даљем тексту: ЈП „Љубичево“).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 

активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и 
доношење одговарајућих правних аката у складу са 
законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице 
које поднесе пријаву на конкурс.
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Сви учесници, истовремено, добијају све 
информације везане за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на 

припреми и спровођењу конкурса;
2) које је осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности;

3) којем је изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу су захтеви 

који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће се објављују 

у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 
делом ове одлуке.

Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.
Комплетна документација и информације 

везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09 и 
32/13 ) и Статутом Јавног предузећа „Љубичево“ у 
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр.4/13-пречишћен текст).

Члан 8.
Рок за подношење пријава на конкурс је 

15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс за именовање директора 
објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије, у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, као и на интернет презентацији града 
Пожаревца, с тим што се мора навести и када је 
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 

Пожаревац, образована решењем Скупштине града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку се оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 
резултат кандидата према мерилима прописаним за 
именовање директора јавног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе 
у више делова, писменом провером, усменим 
разговором или на други одговарајући начин.

Кандидате који су испунили мерила 
прописана за именовање директора, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са 
највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, доставља се 
Градској управи града Пожаревца. Истовремено, 
комисија доставља и записник о изборном 
поступку.

Члан 11.
Градска управа града Пожаревца, на основу 

листе за именовање и записника о изборном 
поступку, припрема предлог акта о именовању и 
доставља га Градском већу града Пожаревца, а за 
Скупштину града Пожаревца.

Члан 12.
Скупштина града Пожаревца, након 

разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора ЈП „Љубичево“, 
доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора je коначно.

Члан 13.
Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на интернет 
презентацији града Пожаревца.

По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим кандидатима 
који су учествовали у поступку јавног конкурса.



28.06.2013.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 48 - Број 8

Члан 14.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи 

на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању.

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 
Пожаревца из оправданих разлога може продужити 
за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Пожаревца 
може да именује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, или ако 
ни после спроведеног јавног конкурса, Скупштини 
града Пожаревца не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина града Пожаревца не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаним законом.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013.године Број: 01-06-109/2e

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 8. и 9. Закона о матичним 
књигама (“Службени гласник РС”, бр. 20/09) и члана 
32. тачка 6) Статута града Пожаревца (”Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 -пречишћен 
текст), а по прибављеном мишљењу Министарства 
правде и државне управе број 20-00-21/2013-31 од 
10.06.2013. године Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.6.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
о одређивању матичних подручја за вођење 

матичних књига на територији града 
Пожаревца

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

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

1. матично подручје Баре за насељено 
место  Берање и Баре;

2. матично подручје Брадарац за насељено 
место  Брадарац и Маљуревац;

3. матично подручје Брежане за насељено 
место  Брежане и Живица;

4. матично подручје Бубушинац за 
насељено место  Бубушинац и 
Братинац;

5. матично подручје Драговац  за насељено 
место  Драговац;

6. матично подручје Дрмно за насељено 
место  Дрмно и Село Костолац;

7. матично подручје Дубравица за 
насељено место  Дубравица и Батовац;

8. матично подручје Касидол за насељено 
место  Касидол;

9. матично подручје Кленовник за 
насељено место  Кленовник;

10. матично подручје Кличевац за насељено 
место  Кличевац и Речица;

11. матично подручје Костолац за насељено 
место Костолац; 

12. матично подручје Лучица за насељено 
место  Лучица и Поповац;

13. матично подручје Набрђе за насељено 
место  Набрђе;

14. матично подручје Петка за насељено 
место Острово и Петка;

15. матично подручје Пожаревац за 
насељено место Пожаревац;

16. матично подручје Пољана за насељено 
место  Пругово и Пољана;

17. матично подручје Трњане за насељено 
место  Трњане и

18. матично подручје Ћириковац за 
насељено место  Ћириковац.
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3. Матичне књиге воде се у седишту 
матичног подручја.
 Седишта матичних подручја су следећа: 

1. за матично подручје Баре, у Барама;
2. за матично подручје Брадарац, у 

Брадарцу;
3. за матично подручје Брежане, у 

Брежану;
4. за матично подручје Бубушинац, у 

Бубушинцу;
5. за матично подручје Драговац, у 

Драговцу;
6. за матично подручје Дрмно, у Дрмну;
7. за матично подручје Дубравица, у 

Дубравици;
8. за матично подручје Касидол, у 

Касидолу;
9. за матично подручје Кленовник, у 

Кленовнику;
10. за матично подручје Кличевац, 

Кличевцу;
11. за матично подручје Костолац, у 

Костолцу; 
12. за матично подручје Лучица, у Лучици;
13. за матично подручје Набрђе, у Набрђу;
14. за матично подручје Петка, у Петки;
15. за матично подручје Пожаревац, у 

Пожаревцу;
16. за матично подручје Пољана, у 

Пољани;
17. за матично подручје Трњане, у Трњану 

и
18. за матично подручје Ћириковац, у 

Ћириковцу.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Србије”, а почиње да се примењује од 
01. јануара 2014. године.

5. Даном почетка примене ове одлуке 
престаје да важи Одлука о одређивању матичних 
подручја за вођење матичних књига на територији 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/10). 

6. Ову одлуку објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/9

СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

10

На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и  члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца,“ бр.4/13 – пречишћен текст),Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 28.6.2013. 
године, донела је 

Одлуку
о измени Одлуке о водоводу и канализацији

Члан 1.
 У Одлуци о водоводу  и канализацији 
„(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 
4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08 и „Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/11),  члан 53. став 3. мења 
се и гласи: 

„За прекршај из члана 26а, комунални 
инспектор или комунални полицајац изриче и 
наплаћује на лицу места новчану казну  и то:

1. физичком лицу, у износу од 5.000,00  динара;
2. правном лицу, у износу од   50.000,00 динара;
3. предузетнику, у износу од 30.000,00  динара.“

Члан 2.
 Овa одлукa ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број :01-06-109/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

11

На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1. 
тачка 15) Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 
17) Статута града Пожаревца  („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),  а 
у вези Програма ванредне подршке грађевинској 
индустрији Србије у условима светске економске 
кризе у 2010. години и  Закључка Владе Републике 
Србије, 05 број:401-2201/2013 од 14.03.2013. године, 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
дана 28.6.2013. године, донела је
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O ПРИХВАТАЊУ 

ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА 
ПО ПРОЈЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ФАСАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
 У Одлуци о прихватању обавезе сервисирања 
дуга по пројекту реконструкција фасаде основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу 
(„Службени гласник града Пожаревца“,бр. 1/11), 
члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
          Град Пожаревац ће обавезу из члана 2. ове 
одлуке сервисирати у року од 5 година, почев од дана 
повлачења средстава, односно датума ефектуирања 
уговора о кредиту, након истека периода почека од 
једне године и то:

1) обавезу у износу од 5.753.785,63 динара, 
са каматом која је једнака референтној 
каматној стопи НБС увећаној за 2,5 % ;

2) обавезу у износу од 1.478.214,37 динара, 
са каматом која је једнака референтној 
каматној стопи НБС увећаној за 3,5 % .“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу  даном објављи-

вања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

12

На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и  члана 32. став 1. тачка 
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца,“ бр.4/13 – пречишћен текст), а 
у вези Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 
400-4883/2013 од 18. јуна 2013. године, Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 28.6.2013. 
године, донела је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Прихвата се учешће града Пожаревца у 

суфинансирању реализације пројекта – пренамена 

зграде породилишта у Општој болници Пожаревац 
у Пожаревцу, под називом „Здравље без граница“, у 
оквиру Програма прекограничне сарадње Румунија-
Србија. 

Средства у износу од 65.000.000,00 динара, 
која су обезбеђена у буџету града Пожаревца за 
2013. годину, распоређују се  на следећи начин:

1)  За сопствено учешће Опште болнице 
Пожаревац у реализацији пројекта 
обезбеђено је  190.926,30 евра, што 
у динарској противвредности износи 
21.400.000,00 динара и представља 
бесповратна средства, која је Град 
обезбедио  за суфинансирање пројекта; 
и

2)  За предфинансирање активности 
у пројекту обезбеђен је износ од  
43.600.000,00  динара, са обавезом 
враћања средстава од стране Опште 
болнице Пожаревац у буџет града 
Пожаревца, након окончања пројекта. 

Члан 2.
Даје се сагласност на текст уговора који се 

има закључити између града Пожаревца и Опште 
болнице Пожаревац, у циљу реализације пројекта  - 
пренамена  зграде породилишта у Општој болници 
Пожаревац, под називом „Здравље без граница“.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града 

Пожаревца, да са директором Опште болнице 
Пожаревац потпише уговор, ради учешћа града 
Пожаревца у суфинансирању реализације пројекта 
Опште болнице Пожаревац, под називом „Здравље 
без граница“. 

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број :01-06-109/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 19. и 21. став 1. Закона 
о јавној својини („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/11) и члана 32. став 1. тачка 7) 
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алинеја прва Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“ број 4/13- пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 28.6.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ КАО ВАНКЊИЖНИ 

ВЛАСНИК

Члан 1.
 Предмет коришћења је пословни простор у 
улици Лоле Рибара број 1 у Пожаревцу, површине 
141 м2, на катастарским парцелама број 1337 
и 1338/2 КО Пожаревац, којом располаже Град 
Пожаревац као ванкњижни власник.

Члан 2.
 Непокретност из члана 1. ове одлуке даје се 
на коришћење Јавном предузећу „Топлификација“ 
Пожаревац као досадашњем кориснику 
непокретности по основу закупа, чији је оснивач 
Град Пожаревац, без накнаде, а за потребе рада 
услужног центра овог предузећа.

Члан 3.
 Јавно предузеће „Топлификација“ 
Пожаревац, као корисник непокретности који 
обавља комуналну делатност од општег интереса- 
дистрибуцију топлотне енергије, стиче право 
да управља непокретношћу која му се даје на 
коришћење овом одлуком, што подразумева 
коришћење за обављање одобрене намене, текуће 
одржавање, обнављање, и унапређивање, као 
и за извршавање законских и других обавеза у 
коришћењу дате непокретности, без права на 
реконструкцију и доградњу.

Члан 4.
 По ступању на снагу ове одлуке, међусобна 
права и обавезе између Града Пожаревца и Јавног 
предузећа „Топлификација“ Пожаревац, уредиће се 
посебним уговором.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, 
донела је 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 
о проглашавању територије града Пожаревца 
за територију без генетички модификованих 

организама

Полазећи од чињенице да је локална 
самоуправа најближа решавању проблема животне 
средине;

Наглашавајући да је живот грађана у 
средишту одрживог развоја наше локалне заједнице 
и да се питања заштите животне средине најбоље 
решавају уз непосредно учешће грађана;

Свесна да ширење технологије генетичког 
инжењеринга, посебно трансгенетских метода 
у оквиру генетичког инжењеринга и генетичких 
модификација и увођење (производња, промет 
и употреба) живих генетички модификованих 
организма и производа од генетички модификованих 
организама у нашу животну средину могу да нанесу 
непроцењиву штету по природну разноврсност 
наше животне средине, као и да изазову несагледиве 
дугорочне ризике по здравље наших грађана;
 Одлучна у намери да сачувамо биљне и 
животињске врсте које су основа наше здраве 
пољопривреде и исхране;
 Истичући да брани слободу избора семена 
и врста које гајимо као и независност наших 
пољопривредника од произвођача и трговаца 
генетички модификованих организама;
 Уважавајући растућу забринутост грађана 
у вези са непостојањем научне сигурности, а 
као и услед недостајућих релевантних научних 
информација, закључака, истраживања и знања 
о ризицима и последицама употребе генетички 
модификованих организама и производа од 
генетички модификованих организама по очување 
наших природних ресурса и утицаја на здравље 
људи;
 Решена да унапреди органску, контролисану 
традиционалну и конвенционалну пољопривреду, 
посебно подржавајући право и слободу 
пољопривредника на природни одабир, класично 
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оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту 
домаћих аутохтоних сорти;
 Одговорна за добробит и здравље људи 
града Пожаревца, руководећи се разумним начелом 
предострожности,
 Скупштина града Пожаревца:

1. Проглашава територију града Пожаревца 
за територију без производње, односно 
гајења и промета генетски модификованих 
организама и производа од генетски 
модификованих организама;

2. Обавезује Градско веће града Пожаревца 
и Градску управу града Пожаревца да у 
складу са својим овлашћењима допринесу 
спровођењу слова и духа ове декларације, 
посебно у делу старања о заштити животне 
средине; заштити, унапређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта; развоју и 
унапређењу туризма, угоститељства и 
трговине; здравственој заштити и планирању 
развоја;

3. Град Пожаревац се  обавезује да ће 
предузети све одговарајуће мере, као што 
су стручна  предавања и други програми 
образовања за пољопривреднике и друге 
учеснике у организовању производње, 
прераде и промета  пољопривредно-
прехрамбених производа како се не би 
одлучили за  нелегално узгајање и промет 
ГМО и производа од ГМО. 

4. Позива Народну скупштину Републике 
Србије и Владу Србије да и надаље примењује 
постојеће прописе из ове области, уз њихово 
прецизирање и усаглашавање и са ставовима 
ове декларације и буду привржени намери 
да Србија остане подручје без производње, 
односно гајења и промета генетички 
модификованих организама и производа од 
генетички модификованих организама;

5. Обавезује се да ће:
-  Сва питања у вези примене декларације 

решевати уз непосредно учешће 
грађана;

-  Доприносити примени постојећих 
прописа, планова и програма из ове 
области, као и њиховом прецизирању 
и усаглашавању са ставовима 
декларације;

- Стварати   услове   за   унапређење   рада   
локалних   органа,   организација   и 
институција неопходних за примену 
прописа из ове области;

6. Придружује се и подржава представничка 
тела општина, регија и градова у Европској 
унији и свету која су већ прогласила своје 
територије за територије без генетски 
модификованих организма, у жељи да 
са њима развија сарадњу на овом пољу 
деловања и одговорности.

7. Ову декларацију објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 100. став 4 и 5. Закона о 
заштити животне средине (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 135/04, 72/09 и 36/09), 
сагласности Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине Републике Србије број: 
401-00-199/2013 од 27.06.2013 године и члана 
32. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13-
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.06. 2013. године, донела је

ПРОГРАМ-2
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013 ГОДИНУ

 Овим Програмом даје се преглед пројеката 
и програма чија се реализација у 2013 и 2014 години 
финансира средствима буџетског Фонда за заштиту 
животне средине града Пожаревца.
Подносилац 
пријаве

Назив пројекта Одобрена 
средства

ЈП 
‘’Топлификација’’ 
Пожаревац

1. Екстерна средства 
за изградњу 
топлификационог 
система ради 
прикључења објекта 
новог дечјег вртића 
у МЗ ‘’Чачалица’’ у 
Пожаревцу

30.000.000,00
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Овај Програм објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу,28.06.2013. године Број:01-06-109/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 32. став 1. тачка 
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца,“ бр.4/13 – пречишћен текст), а 
у вези члана 137. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
88/11), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 28.6.2013. године, донела је:

ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 
2013. ГОДИНИ

   
I Овим Програмом врши се расподела 

средстава остварених од накнаде за коришћење 
минералних сировина на територији града 
Пожаревца, а у циљу унапређења услова живота на 
територији града Пожаревца. 

II Расходи који се извршавају од накнаде за 
коришћење минералних сировина, предвиђени су 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину 
(‘’Службени гласник града Пожаревца’’, бр.13/12), 
у укупном износу од 97.000.000,00 динара, од 
којих 65.000.000,00 динара потиче из пренетих 
неутрошених средстава из претходних година, а 
32.000.000,00 динара од Накнаде за коришћење 
минералних сировина остварених у 2013.години 

III Средства из тачке II Програма 
расподељују се на следећи начин:

Корисник 
средстава

Назив пројекта Износ 
обезбеђених 
средстава

Општа болница 
Пожаревац

‘’Здравље без 
граница’’

65.000.000,00 
динара

ЈП ‘’Дирекција 
за изградњу 

града Пожаревца

‘’Изградња 
нисконапонске мреже 
0,4 кв и јавне расвете 
у индустријској зони 

града Пожаревца’’

32.000.000,00 
динара

 УКУПНО 97.000.000,00 
динара

ЈП 
‘’Дирекција 
за изградњу 
града 
Пожаревца’’

Назив пројекта Одобрена 
средства

1. Кнез Милошев 
венац – кишни 
колектор 3.фаза

33.500.000,00

2. Кнез Милошев 
венац – кишни 
колектор 4.фаза

38.750.000,00 

3. Индустријска 
зона – крчење, 
уређење, равнање 
терена као подлоге 
за инфраструктурне 
радове

936.000,00 (са 
ПДВ-ом)

4. Индустријска 
зона – изградња 
фекалне 
канализације 1.фаза

22.000.000,00 
(са ПДВ-ом)

5. Индустријска 
зона – Изградња 
кишне 
канализације 1.фаза

34.000.000,00 
(са ПДВ-ом)

6. Ул. Раваничка 
– изградња фекалне 
канализације

2.877.000,00

7. Ул. Ратарска иза 
пруге – секундарна 
фекална 
канализациона 
мрежа

6.500.000,00

8.Ул. Студеничка 
- изградња фекалне 
канализације

2.932.500,00

9. Ул. Пећка 
– изградња 
секундарне  
канализационе 
мреже у улицама 
које припадају 
сливу колектора у 
Пећкој улици

17.000.000,00

ЈП ‘’Дирекција за изградњу града 
Пожаревца’’

      УКУПНО                                  
      

158.495.500,00 
динара

УКУПНО 188.495.500,00 
динара
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Овај Програм објавити у ‘’Службеном 
гласнику града Пожаревца’’

У Пожаревцу, 28.6.2013.године Број 01-06-109/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене Програма 

пословања ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ из Пожаревца за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене 
Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ из Пожаревца за 2013. годину, 
који је донео Надзорни одбор предузећа на седници 
од 20. јуна 2013. године, с тим да се у финансијском 
плану 2013. ребаланс 1 – у плану инвестиција 
мења извор финансирања инвестиције на 
економској класификацији 511241, позиција 130/13 
„Индустријска зона – изградња водоводне мреже“ 
у износу од 15.420.000,00 динара, тако што уместо 
Буџетског Фонда за заштиту животне средине града 
Пожаревца треба да стоји „Текући буџет“.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

18

На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 

члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Програма 

пословања ЈП „Топлификација“ из Пожаревца 
за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 
Програма пословања ЈП „Топлификација“ из 
Пожаревца за 2013. годину, који је донео Надзорни 
одбор предузећа на седници од 18. јуна 2013. 
године.  

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

19

На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс 1 Програма 
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ из 

Пожаревца за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 1 
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ 
из Пожаревца за 2013. годину, који је донео Управни 
одбор предузећа на седници од 29. маја 2013. 
године.  

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



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА28.06.2013. Број 8 - Страна 55

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

20

На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Програма 

пословања ЈКП „Комуналне службе“ из 
Пожаревца за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ребаланс 
Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ из 
Пожаревца за 2013. годину, који је донео Управни 
одбор предузећа на седници од 30. маја 2013. 
године.  

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

21

На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс Програма 

пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац 
за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс 
Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ 
Пожаревац за 2013. годину, који је донео Управни 
одбор ЈКП „Паркинг сервис“, на седници од 22. 
маја 2013. године.  

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

22

На основу члана 50 став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања ЈП „Љубичево“ из 

Пожаревца за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и 
допуне Програма пословања ЈП „Љубичево“ 
Пожаревац за 2013. годину, који је донео Надзорни 
одбор ЈП „Љубичево“, на седници од 19. јуна 2013. 
године. 

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/5ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
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члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“ 
из Пожаревца за 2013. годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене 
и допуне Програма пословања ЈРДП „Радио 
Пожаревац“ из Пожаревца за 2013. годину, који је 
донео Управни одбор предузећа на седници од 11. 
јуна 2013. године.  

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/2е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

24

 На основу члана 12, 13. и 21. Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр 
36/09 и 88/10) и члана 32. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст ), Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 28.6.2013. године, доноси
     

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на  текст предлога 

Споразума о формирању региона за управљање 
отпадом

I 
 Даје се сагласност на  текст предлога 
Споразума о формирању региона за управљање 
отпадом број 01-501-93/2013 од 18. јуна 2013. 
године.

II 
 Овлашћује се Градоначелник града 
Пожаревца да у име града Пожаревца потпише 
Споразум о формирању региона за управаљање 
отпадом. 

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број:01-06-109/13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

25

Скупштина града Пожаревца, на седници од 
28.6.2013 године, разматрала је Извештај о раду у 
2012. години установе Регионални центар за таленте  
у Пожаревцу са финансијским показатељима, 
па  је на основу члана  32. став 1. тачка 8) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
републике Србије“бр 129/07) и члана 32. став 1. 
тачка 9) Статута града Пожаревца“;( „Службени 
гласник града Пожаревца“бр 4/13 – пречишћен 
текст ), донела  

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Извештај о раду у 2012. 

години установе Регионални центар за таленте  у 
Пожаревцу са финансијским показатељима који 
је усвојен на седници Управног одбора 22.01.2013 
године, под бројем 15.  

 II
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28.6.2013 године Број: 01-06-109/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

26

На основу члана  60. став 1. тачка 3) Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 119/12), члана 28. став 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) и 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
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– пречишћени текст), Скупштина града Пожаревца 
на седници од 28.6.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга   ЈКП 

„Паркинг сервис“ Пожаревац

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени 
услуга  ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2013. 
годину, коју је донео Управни одбор  ЈКП „Паркинг 
сервис“ из Пожаревца на седници од 6. јуна 2013. 
године.
 Нови ценовник услуга  ЈКП „Паркинг 
сервис“ Пожаревац примењиваће се почев од 1. 
августа 2013. године.

II
 Ово решење и ценовник услуга  ЈКП 
„Паркинг сервис“ Пожаревац објавити у Службеном 
гласнику града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 28.6.2013. године Број: 01-06-109/16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

27

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ 
СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ“

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

ЦЕНА 
(дин.)

Интервенција „паука” са одношењем 
возила до 800 кг на депо 3,600,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила до 800 кг са посебних површина на 
депо 4.350,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 801 кг до 1.330 кг на депо 4.350,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 801 кг до 1.330 кг са посебних 
површина на депо 6.500,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 1.331 кг до 1.900 кг на депо 6.500,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 1.331 кг до 1.900 кг са посебних 
површина на депо 9.800,00
Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 1.901 кг тежине и више 9.800,00

Интервенција „паука” са одношењем 
возила од 1.901 кг тежине и више са 
посебних површина на депо 14.700,00
Започета интервенција (случај када је возило 
прикачено на уређај за подизање, а није однето са лица 
места)
Започета интервенција „паука” за сва 
возила 3.000,00
Дневна лежарина за возила на депоу након 
истека 24 часа од одношења 370,00
Пренос возила „пауком“ у локалу 3.800,00
Пренос возила „пауком” по пређеном 
километру ван града 124,00

У цену свих услуга урачунат је износ     
ПДВ-а.

Ценовник ступа на снагу даном добијања 
сагласности од оснивача, а примењиваће се од 
01.08.2013. године.

В.Д. ДИРЕКТОР 
Верица Савић, мастер инж. орг. наука, с.р.

28

 На основу члана 4. став 3. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 8/10-пречишћен текст и 2/13) и на основу 
члана 32. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
28.6.2013. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Месне заједнице „Дрмно“ у 

Дрмну

I 
Даје се сагласност на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Месне заједнице „Дрмно“ 
у Дрмну, коју је донео Савет Месне заједнице 
„Дрмно“ у Дрмну под бр. 01-043 на седници од 
23.5.2013. године. 

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

У Пожаревцу28.6.2013. године Број: 01-06-109/17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Република Србија 
Град Пожаревац
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ДРМНО” ДРМНО
Број: 01-043
Датум: 23.05.2013. године.
Д Р М Н О 

На основу члана 4. став 3. Одлуке о месним 
заједницама (“Службени гласник града Пожаревца” 
број 4/2010), и члана 17. став 3. тачка 1. Статута 
Месне заједнице Дрмно(„Службени гласник града 
Пожаревца“ број 2/09), Савет Месне заједнице 
“Дрмно” из Дрмна, на седници одржаној дана 
23.05.2013. године донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Месне 

заједнице “Дрмно” из Дрмна

Члан 1.
У члану 19. став 1. Статута Месне заједнице 

“Дрмно” речи: “и заменика председника Савета 
Месне заједнице” мењају се и гласе: “и 3 (три) 
заменика председника Савета Месне заједнице”.

Члан 2.
У члану 21. став 1. и 3. Статута Месне 

заједнице „Дрмно“ речи: “заменик председника” 
мењају се и гласе: “заменици председника”.

Члан 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.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ „ДРМНО“
Љубиша Редић, с.р.

30

На основу члана 32. став 1. тачка 6) 
Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), 
члана 5. Пословника Скупштине града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/08) 
и извештаја Комисије за мандатно-имунитетска 
питања Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-89 
од 10.06.2013. године, Скупштина града Пожаревца, 
на седници од 28.06.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата Илић Радиши, 

одборнику Скупштине града Пожаревца

I
 Потврђује се додељен мандат Илић Радиши 
из Пожаревца, ул. Ђуре Салаја бр. 12, одборнику 
Скупштине града Пожаревца, изабраном на 
изборима одржаним 06.05.2012. године. 

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

 Упутство о правном средству: Против 
овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48 
часова од дана доношења решења. 

У Пожаревцу, 28.06.2013. године Број: 01-06-109/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 4. став 4. Одлуке о оснивању 
и организацији Градског јавног правобранилаштва 
у Пожаревцу (Службени гласник града Пожаревца 
бр.4/09) и на основу члана 32. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању  Градског јавног правобраниоца

I 
 Именује се Снежана Мишић, дипл.правник 
из Пожаревца, за Градског јавног правобраниоца 
у Пожаревцу, досадашњи јавни правобранилац у 
Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године 
Број:01-06-109/18a
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане  Спасовић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) 
и на основу члана 32. тачка 6) и 39. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за именовања директора 

јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац

I
 Образује се Комисија за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Пожаревац (у даљем тексту: Комисија) коју чине 
председник Комисије, заменик председника 
Комисије и три члана Комисије. 
 Председника Комисије, заменика 
председника Комисије и једног члана Комисије 
предлаже Комисија за именовања и разрешења 
Скупштине града Пожаревца, једног члана 
Комисије предлаже Стална конференција градова и 
општина, а један члан Комисије је члан надзорног 
одбора јавног предузећа чији се директор именује 
или разрешава.

II
 У Комисију се именују: 

- за председника Александар Јовановић, 
дипл. инж. машинства из Пожаревца, 
ул. Чеде Васовића бр. 6/41, а за заменика 
председника Вељко Албуновић, дипл. 
економиста из Пожаревца, ул. Косовска 
бр. 30;

- за чланове:
1. Макар Предраг, дипл. инжењер 

рударства из Пожаревца,  ул. Бојане 
Првуловић бр. 17;

2. Милена Несторовић, дипл. правник, 
Градска управа града Пожаревца, 
представник Сталне конференције 
градова и општина у Београду и 

3. Члан надзорног одбора јавног 
предузећа чији се директор именује 
или разрешава.  

III
Комисија се образује на период од три 

године, од дана ступања на снагу овог решења. 

IV
Задатак Комисије је да спроводи јавни 

конкурс за именовање директора јавног предузећа 
и за спровођење поступка за разрешење.

V
Право на накнаду за вршење функције, 

изгубљену зараду, трошкове превоза и дневницу 
остварује се на основу Одлуке о накнадама 
одборника Скупштине града Пожаревца, чланова 
скупштинских радних тела, чланова Градског већа 
града Пожаревца и чланова радних тела Градског 
већа („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/11). 

VI
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће  Одељење 
за привреду и финансије Градске управе града 
Пожаревца. 

VII 
Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 28.6.2013. године  
Број:01-06-109/18б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6) и 62. Статута 
града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању два члана Одбора за безбедност 

града Пожаревца 

I
Именују се за чланове Одбора за безбедност 

града Пожаревца:
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1. Дејан Новаковић, управник Казнено-
поправног завода у Пожаревцу и

2. Мирослав Исаковић, управник Казнено-
поправног завода за жене у Пожаревцу.

II
 Ово решење објавити у "Службеном 
гласнику града Пожаревца".

У Пожаревцу, 28.6.2013. године 
Број:01-06-109/18в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На члана 32. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.6.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању заменика 

председника Комисије за стамбена питања
Скупштине града Пожaревца

I
 Разрешава се дужности заменика 
председника Комисије за стамбена питања 
Скупштине града Пожаревца:
 1. Миленковић Славиша из Костолца, 
Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ 
у Костолцу;

II
 Именујe се за заменика председника 
Комисије за стамбена питања Скупштине града 
Пожаревца:

1. Лазовић Драган, одборник из Пругова, 
ул. Милоја Марковића бр. 10;

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

У Пожаревцу, 28.6.2013.године 
Број: 01-06-109/18г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

35

На основу члана 32. тачка 6) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика 

председника и чланова Комисије за израду и 
праћење реализације Програма коришћења 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине   

I
 Разрешавају се дужности председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
израду и праћење реализације Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине и то:

1. Пивац Жарко из Пожаревца, ул. Моше 
Пијаде бр. 29/9, 

2. Савић Драган из Пожаревца, ул. 
Омладинска бр. 16;

3. Ајдачић Ирена из Костолца, ул. 
Рударска бр. 2/2;

4. Савић Дејан из Пожаревца, ул. 
Немањина бр. 7/12;

5. Гојковић Драшко из Брадарца;
6. Ђукић Слободан из Пожаревца, ул. 

Моравска бр. 7;
7. Милојевић Мирко из Дубравице;
8. Степановић Мирослав из Пожаревца, 

ул. Мајаковског бр. 51 и
9. Рогожарски Бобан из Острова.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године  
Број: 01-06-109/18д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу тачке I Одлуке о образовању 
Савета за приватно предузетништво („Службени 
гласник општине Пожаревца“, бр. 1/97) и на 
основу члана 32. и 39. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.6.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању једног члана Савета 
за приватно предузетништво Скупштине града 

Пожаревца

I
 Разрешава се дужности члана Савета 
за приватно предузетништво Скупштине града 
Пожаревца и то: 

1.  Пејић Тамара из Пожаревца, ул. 
Брежанска бр. 13;

II
 Именујe се за чланa Савета за приватно 
предузетништво Скупштине града Пожаревца и то:

1. Славић Милорад из Бубушинца;

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

У Пожаревцу, 28.6.2013.год. Број: 01-06-109/18ђ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06 и 41/09) и на основу члана 32. и 39. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за комасацију града 

Пожаревца и о разрешењу и именовању 
председника, чланова, секретара и њихових 

заменика

I
 Разрешавају се дужности председника, 
члана, секретара и њихових заменика Комисије за 
комасацију града Пожаревца:

1. Живковић Драгана дипл. правник, 
Градска управа града Пожаревца и 
Радосављевић Милосав из Пожаревца, 
ул. Чеде Васовића бр. 10/32;

2. Ваљаревић Тања, дипл. правник из 
Пожаревца, ЈКП „Комуналне службе“  
и Трајковић Небојша, дипл. правник из 
Пожаревца, ул. Партизанска бр. 4;

3. Пантић Новица, адвокат из Пожаревца, 
ул. Книнска бр. 16 и Мицић Владан из 
Пожаревца, ул. 15. октобра бр. 2/11;

4. Вукић Драган из Пожаревца, ул. 
Браничевска бр. 20 и Димовски Димче, 
дипл. правник из Костолца, ул. Боже 
Димитријевића бр. 3/18;

5. Гајић Драган, дипл. правник из Пругова 
и Несторовић Милена, дипл. правник, 
Градска управа града Пожаревца;

6. Цвејић Саша из Пожаревца, геодетски 
техничар, Служба за катастар 
непокретности у Пожаревцу и Беговић 
Млађана, геодетски инжењер, Служба за 
катастар непокретности у Пожаревцу;

7. Кресоје Саша из Љубичева и Перић 
Бошко, дипл. инж. пољопривреде, 
Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца;

8. Шеовић Вера, дипл. инж. архитектуре 
из Пожаревца, ул. Табачка чаршија бр. 
8, ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“ и Животић Живорад, дипл. 
инж. архитектуре, Градска управа града 
Пожаревца;

- Марјановић Зоран, дипл. правник 
Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Пожаревца.

II
 У Комисију за комасацију града Пожаревца 
именују се:

- за председника Радосављевић Милосав, 
дипл. инж. пољопривреде из Пожаревца, 
ул. Чеде Васовића бр. 10/32, за заменика 
председника Најдовски Војислав, дипл. 
правник из Пожаревца, ул. 27. Априла 
бб/9;
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1. за члана Траиловић Бисерка, дипл. 
правник из Пожаревца, ул. Драже 
Марковића бр. 16, а за заменика 
члана Стојановић Александар дипл. 
инж. пољопривреде из Пожаревца, 
ул. Изворска бр. 24;

2. за члана Радосављевић Марко, 
дипл. правник из Пожаревца, ул. 
Цара Душана бр. 16, а за заменика 
члана Стоисављевић Љиљана, дипл. 
економиста из Пожаревца, ул. Цара 
Душана бб;

3. за члана Стевановић Боривоје, 
инжењер геодезије из Пожаревца, 
ул. Нушићева бр. 10, а за заменика 
члана Вујчић Слађана, дипл. правник 
из Пожаревца, ЈП „Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“;

4. за члана Ваљаревић Тања, дипл. 
правник из Пожаревца, ЈКП 
„Комуналне службе“, а за заменика 
члана Несторовић Милена, дипл. 
правник из Пожаревца, Градска 
управа града Пожаревца;

5. за члана Стефановић Срђан, 
дипл. економиста из Пожаревца, 
ул. Табачка чаршија бр. 4/26, а за 
заменика члана Јузбашић Дејан, 
дипл. инж. пољопривреде из 
Пожаревца, ул. Радмиле Трифуновић 
бр. 4;

6. за члана Савић Далибор из Драговца, 
а за заменика члана Бобић Живко из 
Пожаревца, ул. Југ Богданова бр. 1;

 - за секретара Комисије именује се 
Марјановић Зоран, дипл. правник Одељења за 
имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца.

III
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 
имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. год. Број:01-06-109/18е

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06 и 41/09) и на основу члана 32. и 39. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 28.6.2013. 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 и о 

разрешењу и именовању председника, заменика 
председника, чланова и секретара

I
 Разрешавају се дужности председника, 
заменика председника, члана и секретара Комисије 
за израду годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Пожаревца у државној својини: 

1. Зоран Марјановић, дипл. правник 
Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Пожаревца;

2. Боривоје Стевановић, инжењер 
геодезије из Пожаревца, ул. Нушићева 
бр. 10;

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

4. Оливера Најдановић, дипл. 
инж. пољопривреде Одељења за 
инспекцијске послове Градске управе 
града Пожаревца;

5. Милан Лазић, дипл. правник Одељења 
за имовинско-правне, комуналне 
послове и саобраћај Градске управе 
града Пожаревца;

6. Бошко Перић, дипл. инж. пољопривреде 
Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца и

7. Млађана Беговић,  геодетски инжењер, 
Служба за катастар непокретности у 
Пожаревцу и

8. Сузана Филиповић, Одељење за 
привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.
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II
 У Комисију за израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији града 
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија) именују се:

-  за председника Марјановић Зоран, дипл. 
правник Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Пожаревца, а за заменика 
председника Љубојевић Данијел из 
Пожаревца, Забела 1/1;

- за чланове:
1. Ристић Весна, инжењер 

пољопривреде из Пожаревца, ул. 
Лоле Рибара бр. 75;

2. Лазић Милан, дипл. правник 
Одељења за имовинско-правне, 
комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца;

3. Милојковић Слађана, дипл. технолог 
из Дубравице;

4. Димитров Дејана, инжењер 
пољопривреде из Острова и

5. Љубисављевић Кристина, дипл. 
економиста из Пожаревца, ул. 
Београдска бр. 37.

- за секретара Комисије именује се 
Пандуровић Милијана, дипл. правник 
из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 
74/13

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

III
 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 
пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града 
Пожаревца; 

2) корисницима пољопривредног 
земљишта 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, 
класом, културом; и

6) стању заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној 
својини. 

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

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

VI
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 
имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца.

VII
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 28.6.2013. године 
Број: 01-06-109/18ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној 
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својини (“Службени гласник града Пожаревца” бр. 
9/09) и члана 32. и 39. Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца” бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на 
седници од 28.6.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини и о именовању председника, чланова и 
секретара

I
 У Комисију за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, именују се: 

- за председника Прибаковић Марија из 
Пожаревца, ул. Доситејева бр. 8/19;

- за чланове:

1. Нешић Мирослав, дипл. инж 
пољопривреде из Пожаревца. ул. 
Чеде Васовића бр. 4/10;

2. Стевановић Боривоје, инжењер 
геодезије из Пожаревца, ул. 
Нушићева бр. 10;

3. Зафировић-Стојановић Милена, 
дипл. инж. пољопривреде из 
Пожаревца, ул. Изворска бр. 24;

4. Марковић Зорица, дипл. правник, 
начелник Одељења за општу управу 
и скупштинске послове Градске 
управе града Пожаревца;

5. Мијуцић Љубче из Пожаревца, ул. 
С. Ивановића Кобаса бр. 2 и

6. Стојановић Данијел из Лучице. 

- за секретара Комисије именује се 
Станковић Сандра из Пожаревца, ул. 
Београдска бр. 17.

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

III
 Накнада за рад председнику и члановима 
Комисије исплаћиваће се на исти начин као што се 
исплаћује и за чланове скупштинских радних тела. 

IV
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 
имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године 
Број: 01-06-109/18з

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 32. и 39. Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст) Скупштина града 
Пожаревца, на седници од 28.6.2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Савета за социјалну политику 

града Пожаревца и о разрешењу и именовању 
председника и чланова  

I
 Разрешавају се дужности председника 
и члана Савета за социјалну политику града 
Пожаревца:

1. Јовановић Милорад из Пожаревца, ул. 
Хомољска бр. 17;

2. Миленковић Јасмина, Одељење за 
привредуи финансије;

3. Јовановић др Љубиша, Дом здравља 
Пожаревац;

4. Аризановић Милица, Виши суд у 
Пожаревцу;

5. Стојановић Бранка, ОШ „Краљ 
Александар Први“ у Пожаревцу;

6. Петровић Владимир, Удружење рома у 
Пожаревцу;

7. Живуловић Бранислав, Градска 
организација Црвеног крста у 
Пожаревцу;

8. Рајић Татјана, Центар за социјални рад 
у Пожаревцу и
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9. Турудић Јасмина, Центар за социјални 
рад у Пожаревцу.

II
 У Савет за социјалну политику града 
Пожаревца именују се:

- за председник Степановић Мирослав из 
Пожаревца, ул. Мајаковског бр. 51, а за 
заменика председника Перишић Ненад 
из Љубичева;

- за чланове:
1. Милобран Лале из Пожаревца, ул. Пећка 

бр. 22;
2. Аксентијевић Гордана из Пожаревца, 

Забела 19/2;
3. Поповић Дубравка, одборник из 

Пожаревца, ул. Моше Пијаде бр. 
36/3;

4. Демић Драгана из Пожаревца, ул. 
Ђоке Пајковића бр. 20;

5. Лазић Новица из Пожаревца, ул. 
Филипа Вишњића бр. 19;

6. Живуловић Бранислав, Градска 
организација Црвеног крста у 
Пожаревцу;

7. Трубарац Горан из Пожаревца, ул. 
Братства јединства бр.109 и

III 
 Задаци Савета за социјалну политику града 
Пожаревца су:

- утврђивање приоритета у области 
социјалне заштите;

- израда стратешког плана за социјалну 
политику;

- иницирање развојних планова и
- успостављање партнерских односа 

између Града, установа и институција и 
цивилног  сектора на нивоу Града.

IV
 Стручне и административно – техничке 
послове за потребе Савета за социјалну политику 
града Пожаревца обављаће Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Пожаревца. 

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године  
Број: 01-06-109/18и

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о образовању 
Савета за бригу о старим лицима („Службени 
гласник општине Пожаревац“, бр. 2/98) и на 
основу члана 32. и 39. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.6.2013. године, донела је

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

заменика председника и чланова Савета за 
бригу о старим лицима Скупштине града 

Пожаревца

I
 Разрешавају се дужности председника, 
заменика председника и члана Савета за бригу о 
старим лицима Скупштине града Пожаревца:

1. Филиповић Мирослава из Костолца, ул. 
Јадранска бр. 9; представник Скупштине 
града Пожаревца;

2. Миловановић Душан из Пожаревца, 
представник Удружења пензионера у 
Пожаревцу;

3. Мартиновић Жикица из Пожаревца, ул. 
Книћанинова бр. 2;

4. Томовић Сања, представник Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање запослених – Филијала у 
Пожаревцу;

5. Живановић др Владан, представник 
Дома здравља Пожаревац;

6. Јовановић Дафина, представник Центра 
за социјални рад Пожаревац;

7. Радуловић Драгана, представник ЈРДП 
„Радио Пожаревац“;

8. Антић Рајка, представник Републичког 
фонда за здравствено осигурање-
Филијала за Браничевски округ у 
Пожаревцу;

9. Ђорђевић Новица, социјални радник, 
представник Градске организације 
Црвеног крста у Пожаревцу;

10. Радаковић Светлана из Пожаревца, ул. 
Дунавска бр. 195; и

11. Драгић Сања, представник Градске 
општине Костолац.
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II
 У Савет за бригу о старим лицима 
Скупштине града Пожаревца именују се:

- за председника Јованов Александар из 
Острова, а за заменика председника 
Филиповић Мирослава из Костолца, ул. 
Јадранска бр. 9, представник Скупштине 
града;

- за чланове:

1. Нешић Милица из Костолца, ул. 
Ужичка бр. 23;

2. Миловановић Душан из Пожаревца, 
представник Удружења пензионера;

3. Мартиновић Жикица из Пожаревца, 
ул. Книћанинова бр. 2, представник 
Удружења пензионера;

4. Јовановић Дафина, представник 
Центра за социјални рад 
Пожаревац;

5. Радуловић Драгана, представник 
ЈРДП „Радио Пожаревац“;

6. Антић Рајка, представник 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање-Филијала за Браничевски 
округ у Пожаревцу;

7. Ђорђевић Новица, социјални радник, 
представник Градске организације 
Црвеног крста у Пожаревцу;

8. Радаковић Светлана из Пожаревца, 
ул. Дунавска бр. 195; и

9. Драгић Сања, представник Градске 
општине Костолац.

III
Стручне и административно – техничке 

послове за потребе Савета за бригу о старим лицима 
Скупштине града Пожаревца обављаће Одељење 
за друштвене делатности Градске управе града 
Пожаревца.

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

У Пожаревцу, 28.6.2013. године 
Број: 01-06-109/18j

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 16. и 17. Одлуке о оснивању 
Дома здравља Пожаревац („Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 10/10 и 1/11) и на основу 
члана 32. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца 
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници од 28.6.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању два члана Управног 

одбора и једног члана Надзорног одбора
Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу

 
I

 Разрешавају се дужности чланова Управног 
одбора Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу:

1. Николић др Љиљана, педијатар, Дом 
здравља Пожаревац у Пожаревцу  и

2. Шутовић др Борка, специјалиста опште 
медицине, Дом здравља Пожаревац у 
Пожаревцу.

II
 Разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу:

1. Манић др Биљана, специјалиста опште 
медицине,  Дом здравља Пожаревац у 
Пожаревцу.

III
У Управни одбор Дома здравља Пожаревац 

у Пожаревцу именују се:
 за чланове:

1. Јоксимовић-Миленковић др Добрила, 
специјалиста опште медицине, Дом 
здравља Пожаревац у Пожаревцу  и

2. Авдаловић др Александар, специјалиста 
ургентне медицине, Дом здравља 
Пожаревац у Пожаревцу.

IV
У Надзорни одбор Дома здравља Пожаревац 

у Пожаревцу именује се:
  за члана:

1. Кекић-Вуковић др Милева, педијатар, 
Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.
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У Пожаревцу, 28.6.2013. године  
Број: 01-06-109/18к

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), на основу члана 
9. Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор 
„Барили“ у Пожаревцу (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу 
члана 32. тачка 10) Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници  од 28.6.2013. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању једног члана Управног одбора 
Установе Градски женски хор „Барили“ у 

Пожаревцу

I
У Управни одбор  Установе Градски женски 

хор „Барили“ у Пожаревцу именује се и то:
 - за члана:
    1. Марковић Драгољуб из Пожаревца, ул. 
Звишка бр. 7.

II
Ово решење објавити у "Службеном 

гласнику града Пожаревца".

У Пожаревцу, 28.6.2013. године  
Број: 01-06-109/18л

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 7. и 9. Одлуке о оснивању 
Аграрног фонда за развој пољопривреде града 
Пожаревац (“Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана 32. 
тачка 10. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници  од 
28.6.2013. године,  донела је

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

чланова Управног одбора и Надзорног одбора   
Аграрног фонда за развој пољопривреде града 

Пожаревца

I
 Разрешавају се дужности председника и 
члана Управног одбора Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца у Пожаревцу:

1. Нешић Мирослав из Пожаревца, ул. 
Чеде Васовића бр. 4;

2. Милосављевић Снежана из Пожаревца, 
ул. Илије Бирчанина бр. 10;

3. Богдановић Слађан из села Баре;
4. Новаковић Мицко из Петке;
5. Миленковић Златко из Брадарца;
6. Танасијевић Радиша из Бубушинца;
7. Нешић Борица из Касидола;
8. Симић Будимир из Живице; и
9. Стевић Томислав из Берања.

II
 Разрешавају се дужности председника и 
члана Надзорног одбора Аграрног фонда за развој 
пољопривреде града Пожаревца у Пожаревцу:

1. Шеовић Дејан из Ћириковца;
2. Мирковић Саша из Лучице; и
3. Обрадовић Новица из Касидола.

III
У Управни одбор Аграрног фонда за развој 

пољопривреде града Пожаревца у Пожаревцу 
именују се:

- за председника  Богићевић Саша из 
Маљуревца, а за потпредседника 
Танасијевић Радиша из Бубушинца;

- за чланове:
1. Живановић Новица из Братинца;
2. Нешић Борица из Касидола;
3. Симић Будимир из Живице;
4. Стевић Томислав из Берања;
5. Живковић Жељко из Брадарца;
6. Станојевић Саша из Трњана и
7. Николић Вељко из Пожаревца, ул. 

Миодрага Марковића бр. 9.

IV
У Надзорни одбор Аграрног фонда за развој 

пољопривреде града Пожаревца у Пожаревцу 
именују се:

- за председника Мирковић Саша из 
Лучице;
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- за чланове:
1. Пајовић Марија из Пожаревца, Трг 

Радомира Вујовића бр. 12/42 и
2. Леро Милорад из Пожаревца, ул. 

Табачка чаршија бр. 4/23.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28.6.2013. год.  Број: 01-06-109/18љ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник,с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/10) , на 
основу члана 13. и 14. Одлуке о оснивању фондације 
„Пожаревачки мир 1718“ (“Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/09-пречишћен текст и 4/13) и на 
основу члана 32. тачка 10. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на 
седници  од 28.6.2013. године,  донела је

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

Надзорног одбора Фондације „Пожаревачки 
мир 1718“

I
Разрешавају се дужности председника и 

члана Управног одбора Фондације „Пожаревачки 
мир 1718“ у Пожаревцу:

1. Васић Вукица из Пожаревца, ул. 
Светосавска бр. 18/25, заменик 
градоначелника града Пожаревца;

2. Филиповић Срђан из Пожаревца, ул. 
Поречка бр. 28/А;

3. Милорадовић Александар из Пожаревца, 
ул. Хомољска бр. 25;

4. Живуловић Бранислав из Пожаревца, 
Градска организација Црвеног крста и

5. Стојадиновић Славољуб из Дрмна.

II
Разрешава се дужности председника 

Надзорног одбора Фондације „Пожаревачки мир 
1718“ у Пожаревцу:

1. Несторовић Милена из Пожаревца, 
Градска управа града Пожаревца, 
представник Скупштине града;

III
У Управни одбор Фондације „Пожаревачки 

мир 1718“ у Пожаревцу именују се:
-  за председника  Бојковић Гордан из 

Пожаревца, ул. М. Јовановића бр. 14;
-  за чланове:
1. Вучковић Звездана, одборник из 

Пожаревца, ул. Зеленгорска бр. 31;
2.  Стојадиновић Славољуб из Дрмна;
3. Ђорђевић Милорад, Народни музеј у 

Пожаревцу и
4. Ђокић Даница из Пожаревца, ул. 

Светосавска бр. 29/91.
    

IV
У Надзорни одбор Фондације „Пожаревачки 

мир 1718“ у Пожаревцу именује се:
- за председника Несторовић Милена, 

Градска управа града Пожаревца,  
представник Скупштине града 
Пожаревца.

V
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28.6.2013. год.  Број: 01-06-109/18м

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 
2. и 3. и члана 55. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/09 и 52/11) и на основу члана 32. тачка 10) 
Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
28.6.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању два члана Школског 

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

1. Максић Марија из Костолца, ул. 
Првомајска бр. 36, представник Савета 
родитеља Школе и

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

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

1. Живановић Слађана из Брадарца, 
представник Савета родитеља Школе и

2. Ђорић Небојша из Костолца, ул. Вељка 
Дугошевића бр. 9, представник Савета 
родитеља Школе.

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

Образложење 
 Именовани се разрешавају и именују по 
предлогу овлашћеног предлагача.
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 
не може се изјавити жалба, већ се може покренути 
управни спор, тужбом код Управног суда у Београду, 
ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана од дана 
пријема истог.

У Пожаревцу, 28.6.2013. године
Број: 01-06-109/18н

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца је на седници 
одржаној дана 20. јуна 2013. године је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр 4/13 – пречишћен 
текст ) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) донело 

Р Е Ш Е Њ Е

 1. Одређују се и овлашћују:
1)  Милан Слободан Дабић, дипл. 

економиста, ЈМБГ 2708968760025, 
Начелник за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца;

2)  Славица Властимир Вукашиновић, 
дипл. економиста, ЈМБГ 
1301961768814, Шеф одсека за трезор 
и финансијску оперативу Градске 
управе града Пожаревца;

3)  Милена Милорад Несторовић, дипл. 
правник, ЈМБГ 1205972767012, 
самостални стручни сарадник 
Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Пожаревца, да 
врше надзор над применом Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“, 
број:119/2012, у даљем тексту: Закон) 
и Правилника о начину и поступку 
вршења надзора над спровођењем 
Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама између корисника 
јавних средстава и привредних 
субјеката када су корисници јавних 
средстава дужници („Службени 
гласник РС“, број: 21/13)  и да поднесе 
прекршајне пријаве надлежном 
прекршајном суду против корисника 
средстава буџета јединица локалне 
самоуправе и одговорних лица у тим 
корисницима, а који су прекршили 
рокове прописане Законом.

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

Образложење
 Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број:119/2012, у даљем тексту: Закон) 
уређују се рокови измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама између јавног 
сектора и привредних субјеката, односно између 
привредних субјеката, а у циљу спречавања 
неизмирења новчаних обавеза у року.

Правилником о начину и поступку вршења 
надзора над спровођењем Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама између корисника јавних средстава 
и привредних субјеката када су корисници јавних 
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средстава дужници („Службени гласник РС“, 
број: 21/13) уређује се начин и поступак вршења 
надзора над спровођењем Закона између корисника 
средстава буџета и привредних субјеката када су 
корисници средстава буџета дужници.

Како је чланом 2. горе наведеног Правилника 
прописано да надзор над спровођењем Закона 
врши трезор јединице локалне самоуправе, с тога је 
одлучено као у изреци.

У Пожаревцу, 20. јуна 2013. године 
Број: 01-06-108/2013-45

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- Милану Дабићу,  Начелнику Одељења 

за привреду и финансије
- Славици Вукашиновић, шеф Одсека за 

трезор и финансијску оперативу;
- Милени Несторовић, Одељење за 

привреду и финансије
- Одсеку за скупштинске послове Градске 

управе града Пожаревац
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