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 На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12) и члана 32. став 
1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен 
текст), по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије за планове града Пожаревца број 04-350-
406/2013 од 22. октобра 2013. године, Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 11.7.2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације „Железничка станица“ у 
Пожаревцу (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град 

Пожаревац. 
Израда Плана уступа се ЈП „Дирекција за 

изградњу града Пожаревца“.

Члан 3.
Планско подручје оивичено је делом улице 

Моша Пијаде са северо-истока, улицом Кнез 
Милошев венац са северо-запада, деловима улица 
Косовске и 27. априла са запада, делом улице Иве 
Маринковића са јужне стране, војним комплексом са 
источне стране, док се југо-источна страна границе 
обухвата простире дуж комплекса железничке 
станице и Фудбалског стадиона „Железничар“. 

Коначна граница планског документа 
дефинише се приликом стручне контроле концепта 
плана, а изузетно и приликом стручне контроле 
нацрта плана.

Члан 4.
 План детаљне регулације садржи нарочито: 
границе плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне; 

детаљну намену земљишта; регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози; 
нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); попис парцела и опис локација 
за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну 
и другу инфраструктуру; мере заштите културно-
историјских споменика и заштићених природних 
целина; локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама и друге елементе значајне за спровођење 
плана детаљне регулације.
 Саставни делови плана су правила уређења, 
правила грађења и графички део.
 Графички део плана израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану.

Члан 5.
 Рок за доношење Плана је 18 (осамнаест) 
месеци од дана објављивања ове одлуке у 
„Службеном гласнику града Пожаревца.“

Члан 6.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују 

се из буџета Града Пожаревца.

Члан 7.
Израђивач Плана је дужан да у поступку 

израде Плана прибави решење надлежног органа 
о изради или неприступању изради извештаја о 
стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину.

Члан 8.
 Обуставља се издавање локацијских 
дозвола за извођење радова, којима се мења стање 
у простору у границама планског документа, у року 
од 18 (осамнаест) месеци од дана објављивања ове 
одлуке у „Службеном гласнику града Пожаревца.“ 

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVI Број 8 ПОЖАРЕВАЦ 11.07.2014.

ГРАД  ПOЖАРЕВАЦ
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У Пожаревцу, 11.7.2014. године Број: 01-06-126/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 32. став 1. тачка 4) 
Статута града Пожаревца ( „Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст ), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
11.7.2014. године, донела је 

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије одрживог 
развоја града Пожаревца 2014-2020. године

I
Приступа се изради Стратегије одрживог 

развоја града Пожаревца.
Стратегија се доноси на период од 2014. до 

2020. године.
Циљ израде Стратегије је јасна процена 

потенцијала града, идентификација области у којима 
се може остварити напредак, дефинисање оквира 
рада за будуће активности, чијим спровођењем 
ће се допринети укупном економском напретку у 
граду Пожаревцу.

II
Овлашћује се Градоначелник града 

Пожаревца да формира Комисију са задатком да иста 
именује: Тело за координацију, чланове Локалног 
партнерског савета, председавајуће радних група 
који ће координирати и водити процес израде 
Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2014 
-2020. године.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику града 
Пожаревца ”.

Скупштина града Пожаревца

У Пожаревцу, 11.7.2014.године Број: 01-06-126/3

Председник Скупштине града Пожаревца
Бане Спасовић,дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 32. тачка 6) и члана 51. 
став 1. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
11.7.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о разрешењу и именовању једног члана 
Комисије за прописе Скупштине града 

Пожаревца 

I
 Разрешава се дужности члана Комисије за 
прописе Скупштине града Пожаревца, на лични 
захтев:

1. Милосављевић Владан из Пожаревца, ул. 
Прилепска бр. 18. 

II
 Именује се за члана Комисије за прописе 
Скупштине града Пожаревца:

1. Поповић Предраг из Пожаревца, ул. 
Љубовијска бр. 46.

III
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 11.7.2014. године Број: 01-06-126/4a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 32. тачка 6) и члана 51. 
став 1. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен 
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
11.7.2014. године, донела је 

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

Комисије за представке и предлоге Скупштине 
града Пожаревца 

I
 Разрешава се дужности члана Комисије за 
представке и предлоге Скупштине града Пожаревца, 
на лични захтев:
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  1. Милосављевић Владан из Пожаревца, ул. 
Прилепска бр. 18. 

II
Именује се за члана Комисије за представке 

и предлоге Скупштине града Пожаревца:
1. Бегић Сребренка из Пожаревца, ул. Ђоке 

Пајковића бр. 41/а.

III
Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 11.7.2014. године Број: 01-06-126/4б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Скупштина града на седници од 11.7.2014. 
године разматрала је предлог одборника Драгана 
Стојадиновића из Петке за проширење дневног 
реда седнице Скупштине тачком: „Разматрање 
Извештаја Градског штаба за ванредне ситуације“, 
па је на основу члана 15. став 6. Пословника 
Скупштине града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 2/08), донела 

З А К Љ У Ч А К

I
 На првој следећој седници Скупштине града 
Пожаревца уврстити као редовну тачку дневног 
реда седнице тачку: „Разматрање Извештаја 
Градског штаба за ванредне ситуације поводом 
елементарне непогоде-поплаве на територији града 
Пожаревца“.

II
 Овај закључак доставити Градском штабу 
за ванредне ситуације града Пожаревца. 

III
 Овај закључак објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“. 

У Пожаревцу, 11.7.2014. године Број: 01-06-126

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 16. јуна 2014. године разматрало је захтев 
број 1079/14 са предлогом за измену и допуну 
Плана локација за постављање хало говорница 
на површинама јавне намене на територији Града 
Пожаревца број 01-06-129/2013-8 од 18.7.2013. 
године, са изјашњењем Одељења за имовинско-
правне, комуналне послове и саобраћај под бројем 
01-353-73/14, те је на основу члана 9. Став 3 
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне 
намене (пречишћен текст) („Службени гласник 
града Пожаревац“ број 10/12), члана 91. став 1. тачка 
2) 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: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА 
ЗА ХАЛО ГОВОРНИЦЕ НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
План локација за хало говорнице на 

површинама јавне намене на територији Града 
Пожаревца, број 01-06-129/2013-8 од 18.7.2013. 
године усвојен од стране Градског већа града 
Пожаревца, мења се укидањем локација под редним 
бројевима 8,9,16,28,29,31,35,36. и уводи се једна 
нова локација локацији Бусије (преко пута улаза у 
школу Десанка Максимовић). У плану планиране 
локације су означене као:
1. ТЦ БАРИЛИ
2. РК БЕОГРАД
3. ТАБАЧКА ЧАРШИЈА МЛЕЧНИ РЕСТОРАН
4. ТАБАЧКА ЧАРШИЈА
5. ЧЕДЕ ВАСОВИЋА – НАСЕЉЕ ЂУРА 

ЈАКШИЋ
6. СТАРИ КОРЗО
7. ЛЕЊИНОВА
8. МОШЕ ПИЈАДЕ-ОКРУЖНИ СУД
9. ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА – ЕКОНОМСКА 

ШКОЛА
10. ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА – ДОМ ЗДРАВЉА
11. АУТОБУСКА СТАНИЦА
12. МОШЕ ПИЈАДЕ
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13. ЧЕДЕ ВАСОВИЋА
14. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА –ЛИТАС
15. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА-ИСПРЕД ТЕМПА
16. РОДИЋ
17. МВЛ БЕНЗИНСКА ПУМПА
18. ЖЕЛЕЖНИЧКА СТАНИЦА
19. МЕДИЦИНА РАДА
20. ЛОЛЕ РИБАРА
21. ХОТЕЛ ДУНАВ
22. МЗ БУЛЕВАР
23. МЗ ГОРЊА МАЛА
24. УГАО ЈУГ БОГДАНОВЕ И НЕМАЊИНЕ
25. МЛЕЧКО –ЧАЧАЛИЦА
26. СИМЕ СИМИЋА – ШКОЛА КРАЉ 

АЛЕКСАНДАР
27. БУСИЈЕ - УГАО ДВОРИШТА ШКОЛЕ 

ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
28. УГАО УЛИЦА ПАРТИЗАНСКЕ И МОРАВСКЕ
29. ПП ОДРЕД УГАО УЛИЦА ПП ОДРЕД И 

ЦРНОГОРСКЕ
30. УГАО УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА И БОЖЕ 

ДИМИТРИЈЕВИЋА
31. БУСИЈЕ – ПРЕКО ПУТА УЛАЗА У ШКОЛУ 

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Члан 2.
 Измењени и допуњени план објавити у 
Службеном гласнику града Пожаревца

У Пожаревцу, 16. јуна 2014. године 
Број: 01-06-116/2014-10

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:
- Славку Живковићу, директору ЈП 

„Дирекција за изградњу града Пожаревца“;
- Драгани Живановић, начелнику Одељења 

за имовинско-правне, комуналне послове и 
саобраћај;

- Драгом Богдановићу, шефу Одеска за 
скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 26. јуна 2014. године, на основу члана 
91. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и 
члана 4. и 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), донело je

ПРАВИЛНИК
о награђивању ученика основних и средњих 

школа на територији града Пожаревца 

Члан 1.
Овом Правилником утврђује се право на 

доделу једнократних новчаних награда ученицима 
основних и средњих школа на територији града 
Пожаревца који су освојили једно од прва три места 
на републичком или међународном такмичењу.

Члан 2. 
 Право на једнократну награду имају 
ученици основних и средњих школа на територији 
града Пожаревца који су освојили једно од прва 
три места на републичком или међународном 
такмичењу под покровитељством Министарства 
просвете Републике Србије.

Члан 3.
Једнократном новчаном наградом у истом 

износу награђују се и професори -ментори чији 
су ученици освојили једно од прва три места на 
појединачном републичком или међународном 
такмичењу. Уколико професор – ментор има више 
од једног награђеног ученика, наградиће се једним 
износом који одговора награди за највиши ранг 
такмичења.

Члан 4.
 Награде се додељују на основу предлога 
школа при завршетку текуће школске године.

Члан 5.
Појединачни износ награде за прво, друго 

и треће место на републичком или међународном 
такмичењу утврдиће посебним актом Градско веће 
града Пожаревца при завршетку школске године, а 
пре награђивања ученика.

Члан 6.
Градско веће града Пожаревца ће формирати 

комисију за доделу награда ученицима основних 
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и средњих школа који су освојили једно од прва 
три места на републичком или међународном 
такмичењу под покровитељством Министарства 
просвете.

Члан 7.
Задатак комисије је да утврди листу ученика 

основних и средњих школа који су освојили једно од 
прва три места на републичком или међународном 
такмичењу под покровитељством Министарства 
просвете.

Члан 8.
 Стручно-административне послове за 
потребе Комисије обавља Градска управа.

Члан 9.
 Измене и допуне Правилника врше се по 
поступку по коме је и донет.

Члан 10.
 Правилник ступа на снагу даном 
доношења.

Члан 11.
 Правилник објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

Образложење
 Средства за награђивање ученика у 
основном и средњем образовању на територији 
града Пожаревца обезбеђена су Одлуком о буџету 
града Пожаревца за 2014. годину(„Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 18/13 и 4/14). 
 Средства за награђивање ученика који су 
освојили једно од прва три места на републичком или 
међународном такмичењу под покровитељством 
Министарства просвете могу се определити са 
Раздела 3- Градска управа,Глава 3.1.- Градска 
управа града Пожаревца, Функција 960-Помоћне 
услуге у образовању, Позиција 82, Економска 
класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета-награде за остварене резултате ученика 
на такмичењима.
 Предлаже се Градском већу да по усвајању 
Правилника о награђивању ученика основних и 
средњих школа на територији града Пожаревца 
формира комисију од три члана која би утврдила 
листу ученика основних и средњих школа који су 
освојили једно од прва три места на републичком 
или међународном такмичењу које је одржано 
под покровитељством Министарства просвете 
Републике Србије.

У Пожаревцу, 26. јуна 2014. године 
Број: 01-06-121/2014-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

Доставити:
− Начелнику Одељења за друштвене 

делатности
− Одсеку за скупштинске послове

8

 Градско веће Града Пожаревца, на седници 
одржаној дана 30. јуна 2014. године, на основу 
члана 3. Oдлуке о проглашењу стамбених јединица 
у јавној својини Града за стамбене јединице 
намењене социјалном становању („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 7/14) члана 91. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана 
4. и 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), донело је

П Р А В И Л Н И К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА 

И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 
У СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОЈЕ СУ У 

ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се: критеријуми 

и мерила за утврђивање листе реда првенства за 
избор корисника социјалног становања, поступак 
израде предлога и коначне листе реда првенства, 
органи за утврђивање листе реда првенства за 
остваривање права на социјално становање и друга 
питања од значаја за остваривање наведеног права.
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Члан 2.
  Објекти намењени за социјално становање 
су објекти на којима је носилац права својине град 
Пожаревац, до спровођења поступка укњижења 
објеката у јавну својину, након чега право својине 
над објектима стиче град Пожаревац.
 Корисници права на социјално становање 
не могу стећи право својине на становима које 
користе, нити могу пренети право својине на треће 
лице.
 За објекте који су у поступку реституције 
важе правила прописана законом којима се 
регулише повраћај имовине. Град Пожаревац и 
корисник права на услугу на социјално становање 
закључују уговор, у коме се ближе регулишу права 
и обавезе уговорних страна у вези са објектима који 
су у поступку повраћаја.

II KOРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНОГ 
СТАНОВАЊА

Члан 3.
 Корисници социјалног становања могу 

бити :
1. социјално угрожена и стамбено 

необезбеђена лица и породице, на 
територији града Пожаревца и

2. лица и породице која имају 
пребивалиште (лица којима је престао 
статус избеглица), односно боравиште 
ако се ради о лицима расељеним са 
КИМ, на територији града Пожаревца.

Члан 4.
 Под породицом у смислу овог Правилника 
сматрају се супружници и ванбрачни партнери, 
деца и сродници у правој линији без обзира на 
степен сродства, као и сродници у побочној линији 
до другог степена сродства између којих постоји 
законска обавеза издржавања и под условом да 
живе у заједничком домаћинству и други случајеви 
који су регулисани Законом о социјалној заштити и 
другим законима који регулишу ову област.

III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Члан 5.
Лице из члана 3. став 1. тачка 1) овог 

Правилника може остварити право на социјално 
становање под условом да: 

1) има држављанство Републике Србије 
или да је у поступку регулисања истог 
(да се подносилац захтева и чланови 

породичног домаћинства нису вратили у 
државу свог претходног пребивалишта, 
да не могу да користе непокретност у 
држави порекла или у другој држави, 
да од момента стицања избегличког 
статуса нису отуђили или заменили 
непокретност у држави порекла или 
другој држави, а којом би могли да 
реше своје стамбене потребе);

2) је стамбено угрожено, односно да за 
себе и чланове своје породице нема 
решено стамбено питање;

3) није корисник донације за обнову 
имовине на Косову и Метохији, да нису 
ушли у програм стамбеног збрињавања 
у држави порекла, да им имовина није 
обновљена.

4) није корисник неког другог програма 
стамбеног збрињавања, који подржава 
трајну интеграцију;

5) није продао заменио или на други 
начин отуђио некретнину у Републици 
Србији или другој земљи;

6) има пребивалиште или боравиште на 
територији града Пожаревца најмање 
пет година.

IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Члан 6.
 Поред услова наведених у члану 5. овог 
Правилника, право на решавање стамбене потребе 
може остварити лице акo je у предвиђеним 
критеријумима угрожености:

1) социо-економска угроженост;
2) стамбена ситуација подносиоца 

захтева и чланова његовог породичног 
домаћинства, под условом да немају 
у својини непокретност у држави 
порекла, у другој држави или у 
Републици Србији;

3) да су способни за самосталан живот у 
условима социјалног становања; 

4) самохрани родитељи са децом или 
да је родитељ који самостално врши 
родитељско право;

5) вишечлано породично домаћинство;
6) породично домаћинство чији је члан 

настрадао или нестао у сукобима на 
просторима бивше Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије;

7) остале категорије посебно социјално 
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угрожених породица;
8) породице са децом на редовном 

школовању;
9) да је лице према коме је извршено 

насиље у породици;
10) стара лица;
11) породично домаћинство које има дете 

са сметњама у развоју;
12) породично домаћинство које има 

тешко болесног члана од већег социо 
– медицинског значаја.

 Услове из овог члана морају да испуне 
подносилац пријаве и сви чланови породичног 
домаћинства наведени у пријави. 
 

Члан 7.
 Листа реда првенства се утврђује на основу 
следећих критеријума и мерила: 
1) социо-економска угроженост ............ 20 бодова 

-  приходи по члану породице не прелазе 
износ нивоа социјалне сигурности за 
једночлану породицу по прописима 
из социјалне заштите увећан за 20 
процената.

 Доказ о приходима:
-  уверење о незапослености издато 

од стране Националне службе за 
запошљавање или изјава дата пред два 
сведока, оверена у суду или општини, не 
старија од 30 дана од дана пријављивања 
на оглас, да је незапослен и да нема 
примања;

-  уверење о исплаћеној накнади за случај 
незапослености издато од стране 
Националне службе за запошљавање не 
старија од 30 дана од дана пријављивања 
на оглас;

-  потврда послодавца о висини примања 
за претходна три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев на оглас 
за запослене чланове или изјава да 
подносилац односно члан породице 
остварује неке повремене приходе дата 
пред два сведока, оверена у суду или 
Градској управи, не старија од 30 дана 
од дана пријављивања на оглас;

-  чек од пензије, односно потврда фонда 
ПИО о висини прихода на име пензије 
за три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев на оглас, односно 
уверење надлежног органа фонда 
ПИО да нису корисници пензије, 
осим бивших избеглица и избеглица 

у статусу који достављају потврду 
надлежног фонда из државе порекла 
о висини пензије или последња три 
чека примљене пензије за прибављање 
потврде надлежног органа у претходном 
пребивалишту да не остварује приходе 
на име пензије и оверену изјаву да лице 
не остварује наведене приходе;

 2) стамбена ситуација подносиоца захтева 
и чланова његовог породичног домаћинства:

-  породично домаћинство које станује у 
изнајмљеном простору без основних 
хигијенско- санитарних услова – 20 
бодова (под условом да нема у својини 
непокретност у држави порекла, 
у другој држави или у Републици 
Србији).

Доказује се уверењем службе за катастар 
непокретности из места пребивалишта и из места 
рођења о поседовању непокретности и приходима 
о непокретности.

За избегла и расељена лица са КИМ доказ 
је изјава дата под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу.

3) способност за самосталан живот у 
условима социјалног становања – 20 бодова;
 Доказује се потврдом Центра за социјални 
рад о психофизичком стању подобности за живот у 
условима социјалног становања.

  4) самохрани родитељ................ 20 бодова 
Самохрани родитељ, у смислу овог 

правилника, јесте родитељ који са децом рођеном у 
браку или ван брака живи у непотпуној породици, 
односно ако је други родитељ преминуо, непознат 
или ако му је непознато пребивалиште, односно 
боравиште дуже од шест месеци, а напустио је дете 
и када други родитељ не учествује или недовољно 
учествује у издржавању детета. 
 Дететом се сматра дете старости до 18 
година, односно старости до 26 година ако је на 
редовном школовању.

Самохраност се доказује: изводом из 
матичне књиге умрлих или решењем надлежног суда 
о проглашењу несталог лица за умрло, решењем 
или другим актом надлежног органа, изводом из 
матичне књиге рођених детета, правноснажном 
пресудом о вршењу родитељског права. У другим 
случајевима самохрани родитељ даје изјаву, оверену 
у градском органу управе или суду, да се непосредно 
брине о детету и да самостално обезбеђује средства 
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за издржавање детета, да у међувремену није 
засновао брачну или ванбрачну заједницу, да други 
родитељ не учествује или недовољно учествује, 
односно учествује са износом мањим од 50% од 
надокнаде која је предвиђена за издржавање детета 
на породичном смештају.
 

5) вишечлано породично домаћинство:
- по члану породичног домаћинства - 10 

бодова
Максималан број бодова који се може 

добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
 Доказује се: за малолетна лица извод из 
МКР а за пунолетна лица доказује се важећом 
личнм картом.
 

6) породично домаћинство чији је члан 
настрадао или нестао у сукобима на просторима 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије: 
 -по настрадалом или несталом члану – 30 
бодова.

Доказује се правноснажном судском 
пресудом.
 

 7) остале категорије посебно социјално 
угрожених породица под условом да члан 
породичног домаћинства има утврђено телесно 
оштећење од 80 % до 100 % 
 -по члану са телесним оштећењем и то: 
 100% ................ 20 бодова
  90 % ..................18 бодова

80 % ................. 16 бодова
 Телесно оштећење се доказује решењем 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање које је постало коначно до дана истека 
рока за пријављивање на оглас и лекарском 
документацијом по прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању, ако је члан породичног 
домаћинства дете са сметњама у развоју или ако је 
корисник додатка за помоћ и негу другог лица по 
било ком основу. 
 

8) породице са децом на редовном 
школовању

Породично домаћинство које има децу 
на редовном школовању (основног, средњег и 
универзитетског образовања до 26 година живота)

- по ученику и студенту ............... 10 бодова
Доказује се Потврдом надлежне образовне 

институције о редовном школовању. 

 9) жртве породичног насиља
- по злостављеном члану .......... 25 бодова
Доказује се судском пресудом или 

извештајем надлежних служби Центра за социјални 
рад д је а злостављање у породици извршено.

  10) стара лица.............................. 10 бодова 
-за једночлано и вишечлано породично 

домаћинство које чине стара лица.
Старим лицима сматрају се лица која су 

навршила 60 година живота за жене и 65 година 
живота за мушкарце. Године старости доказују 
се фотокопијом личне карте или избегличке 
легитимације.
 

11) породично домаћинство које има дете 
са сметњама у развоју

- по детету са сметњама у развоју...................
...................................................................... 40 бодова 

Степен ометености у развоју доказује се 
решењем надлежног органа које је постало коначно 
до дана истека рока за пријављивање на конкурс 
или одлуком суда о лишењу пословне способности 
или пружању родитељског права. 
 

12) породично домаћинство које 
има тешко болесног члана од већег социо – 
медицинског значаја:

- по болесном члану ..................... 20 бодова 
Породично домаћинство са тешко болесним 

чланом (малигне болести и интракранијални 
тумори; хемофилија, тешке болести крви које 
имају прогресиван ток; инсулин зависни дијабетес 
мелитус (са секундарним компликацијама 
ретинопатија, нефропатија, неуропатија); 
мултирезистентна туберколоза; системске 
аутоимуне болести у одмаклој фази и/или са 
мултисистемском дисфункцијом; генетске болести 
које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак 
поремећај метаболизма; хроничне психозе са 
непотпуним ремисијама и трајним изменама 
личности; епилепсија са тешким психичким 
променама; терминална бубрежна инсуфицијенција 
, на дијализи и после трансплантације; прогресивна 
неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење 
плућне вентилацијеса хроничном респираторном 
инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за 
дуготрајну оксигену терапију; тешке урођене и 
стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане 
функције(ехо-кардиографски или другим методама 
утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%), друге болести 
срца са тешким оштећењем срчане функције (ЕФ 
мање од 30%); болести које доводе до трајног 
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оштећења функције јетре тешког степена (портална 
хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и 
стања после трансплантације јетре; тежак облик 
бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна 
и поред редовне терапије; други тешки облици 
болести које доводе до трајно нарушеног 
здравственог стања.

Здравствено стање се доказује мишљењем 
односно извештајем здравствене установе у којој 
је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са 
потписом три лекара одговарајуће специјалности 
који је издат само за сврху конкурисања за 
социјално становање и није старији од шест месеци 
до дана истека рока за пријављивање на оглас 
и медицинском документацијом потребном за 
верификацију одређене болести – отпусне листе, 
специјалистичке налазе, дијагностичке тестове, 
лабораторијске налазе и др.).

Члан 8.
 Првенство се остварује највећим бројем 
бодова на листи реда првенства.
 Ако две, или више социјално угрожених 
лица и породица имају исти број бодова, предност 
има породица где је:

1. жена носилац домаћинства.
2. има већи број малолетне деце, 
3. већи број чланова породичног 

домаћинства
4. има трудну жену у породичном 

домаћинству
5. има мање приходе по члану породичног 

домаћинства.

Члан 9.
 Комисија може, у циљу утврђивања предлога 
коначне листе реда првенства, затражити и додатне 
доказе од установа, институција и потенцијалног 
корисника. 

V УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА, 
ОРГАНИ И ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА

Члан 10.
Градско веће града Пожаревца расписује 

оглас и образује Комисију за избор корисника 
социјалног становања (у даљем тексту: комисија).

Комисија има председика и четири члана, с 
тим што најмање један члан мора бити стручно лице 
запослено у Центру за социјални рад Пожаревац.
 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 
објављивања огласа у локалном листу „Реч народа“. 

Текст огласа биће доступан на званичној интерент 
презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).
 Благовремено поднете пријаве, са 
комплетном документацијом , предају се писарници 
Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. 
Дринска број 2 Пожаревац.
 Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате факсом или електронском поштом неће се 
разматрати.
 Бодовање се неће вршити по критеријумима 
и мерилима за које нису приложени одговарајући 
докази.
 

Члан 11.
 Комисија примењује мерила и критеријуме 
по свим основима из овог Правилника и на основу 
утврђеног броја бодова Комисија сачињава предлог 
листе. 
 Предлог листе реда првенства садржи: назив 
органа, правни основ за сачињавање предлога, 
начин избора корисника социјалног становања, 
редни број, име и презиме подносиоца захтева, 
број бодова по сваком основу, укупан збир бодова 
по свим основима, датум утврђивања предлога, 
датум јавног оглашавања, рок и начин подношења 
приговора.
 Комисија објављује предлог листе на 
званичној интерент презентацији града Пожаревца 
(www.pozarevac.rs) и на огласној табли Граске 
управе града Пожаревца.
 На предлог листе, подносилац пријаве може 
уложити приговор Комисији у року од 8 дана од 
дана објављивања предлога листе.
 Комисија разматра приговоре и утврђује 
предлог коначне ранг листе, која се доставља 
Градском већу града Пожаревца.

Члан 12.
 Коначну одлуку о избору корисника у 
складу са овим правилником доноси Градско веће 
града Пожаревца.
 Одлука се објављује на огласној табли 
Градске управе и званичној интернет презентацији 
страници Града (веб – сајт Града) и доставља се 
свим учесницима огласа.

Одлука из става 1. овог члана садржи 
нарочито:

1) назив органа који је донео одлуку и 
датум доношења;

2) име и презиме корисника ;
3) податке о члановима његовог 

породичног домаћинства;
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4) податке о стамбеној јединици (адреса, 
број стана, број соба и површина);

5) образложење одлуке;
6) поука о правном средству;
7) друга значајна питања.

 По коначности одлуке о додели 
стамбених јединица на коришћење корисницима 
социјалног становања, Председник Градског већа, 
Градоначелник града Пожаревца закључује Уговор 
којим се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна. 

Члан 13. 
 Уговор о коришћењу стамбене јединице 
садржи нарочито: податке о уговорним странама, 
назначење акта о давању стана на коришћење, 
податке о стану који је предмет коришћења (зграда, 
улица, број стана, број и врста просторија у стану, 
површина стана), податке о члановима породичног 
домаћинства за које је добијен стан (име и презиме, 
сродство и матични број), време трајања коришћења, 
одредбе о међусобним обавезама уговорних страна 
у вези са коришћењем и одржавањем стана, 
заједничких просторија и уређаја у згради, у складу 
са овим правилником и законом, датум и место 
закључења уговора, потпис уговорних страна и 
друга питања која су од значаја за овај уговорни 
однос.
 Уговор о коришћењу стамбених јединица са 
корисницима закључује се на неодређено време.
  

Члан 14.
  Корисник стамбене јединице је дужан да се 
усели у стан у року од 30 дана од дана закључења 
уговора о коришћењу стана.
  Ако се корисник стамбене јединице без 
оправданог разлога не усели у стамбену јединцу 
у року из става 1. овог члана, уговор о коришћењу 
стана престаје да важи, у ком случају се стамбена 
јединца даје следећем лицу на листи реда 
првенства.
 Кориснику стамбене јединице или члану 
његовог породичног домаћинства престаје право на 
коришћење стамбене јединице уколико престану да 
користе стамбену јединицу дуже од три месеца.
 

Члан 15.
 Корисник не може стећи право својине 
на стамбеној јединици која му је додељена на 
коришћење нити је може дати трећем лицу у 
подзакуп. 
 Кориснику може престати право коришћења 
у складу са Уговором о коришћењу.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења.

Члан 17.
Правилник објавити у „Службеном гласнику 

града Пожаревца“.

Члан 18.
Даном ступању на снагу овог Правилника 

престаје да важе: Правилник о начину додељивања 
на коришћење стамбених објеката (монтажне 
куће) од 22. јула 2010. године и Правилник о 
критеријумима и мерилима за избор корисника 
социјалног становања у монтажном објекту у насељу 
Забела („Службени гласник града Пожаревца“, број 
1/11). године.

У Пожаревцу, 30. јуна 2014. године 
Број: 01-06-122/2014-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА 
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- Милени Несторовић, начелнику 

Одељења за друштвене делатности
- Љиљани Драјић, Канцеларија за избегла 

и расељена лица
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
- Браниславу Поповићу, директору 

Центра за социјални рад Пожаревац
- Татјани Рајић, председнку Коисије за 

избор корисника социјалног становања
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 4. jуна 2014. године разматрало 
је захтев Штаба за ванредне ситуације града 
Пожаревца бр. 01-82-32/2014 од 03.06.2014. године, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке Градске управе града Пожаревца бр. 01-
82-32/2014-1 од 03.06.2014. године, па је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен 
текст), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 
13. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
18/13 и 4/14), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Штаба за ванредне 
ситуације града Пожаревца бр. 01-82-32/2014 од 
03.06.2014. године, за обезбеђењем средстава за 
измиривање расхода насталих за време ванредне 
ситуације и то:

Р.бр. Назив 
добављача

Износ Бр. документа

1. „ИНОН 
ИНВЕСТ“ 
Д.О.О.

1.225,00 Рачун бр. 02 
200058 од 
23.05.2014. године

2. „ИНОН 
ИНВЕСТ“ 
Д.О.О.

56.030,00 Рачун бр. 00 
000467 од 
19.05.2014. године

3. „СИГМА ТМ“ 
Д.О.О.

81.648,00 Рачун бр. 1/1003 од 
22.05.2014. године

4. „ЗЕН“ Д.О.О. 91.704,00 Рачун бр. 114/14 од 
23.05.2014. године

5. „ИНОН 
ИНВЕСТ“ 
Д.О.О.

2.400,00 Рачун бр. 00 
000465 од 

19.05.2014. године
6. „ДИДИЋ“ 

Д.О.О.
4.999,30 Готовински рачун 

бр. 234987 од 
18.05.2014. године

7. УР 
„ЛАЗЗАРО“

50.000,00 Рачун бр. 127/014-
751 од 27.05.2014. 
године

8. „АУТОСТИЛ“ 
Д.О.О.

29.894,40 Предрачун 
бр. 16/2014 од 
02.06.2014. године

2. Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 
средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 18/13 и 4/14) у оквиру 

Раздела 3 – Градска управа града Пожаревца, 
Глава 3.1 - Градска управа града Пожаревца, 
Функција 130 – Опште услуге, Позиција-44, 
Економска класификација 499–Текућа буџетска 
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 
3 – Градска управа града Пожаревца, Глава 3.1 
- Градска управа града Пожаревца, Функција 130 
– Опште услуге, на следеће позиције:

 - Позиција 28, Економска класификација 423–
Услуге по уговору, у износу од 106.030,00 динара 
и - Позиција 31, Економска класификација 426–
Материјал, у износу од 211.872,00 динара.

3. Средства из тачке 1. и тачке 2. овог Решења 
исплатити из средстава предвиђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2014. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
18/13 и 4/14), Раздео 3 – Градска управа града 
Пожаревца, Глава 3.1 - Градска управа града 
Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге, са 
следећих позиција:

 - Позиција 28, Економска класификација 423–
Услуге по уговору, у износу од 106.030,00 динара 
(у оквиру Финансијског плана Градске управе 
града Пожаревца за 2014. годину економска 
класификација 423711-Репрезентација у износу 
од 56.030,00 динара, економска класификација 
423712-Поклони у износу од 50.000,00 динара) 
и

 - Позиција 31, Економска класификација 426–
Материјал, у износу од 211.872,00 динара (у 
оквиру Финансијског плана Градске управе 
града Пожаревца за 2014. годину економска 
класификација 426411- Бензин у износу од 
5.000,00 динара, економска класификација 
426491-Остали материјали за превозна средства 
у износу од 29.895,00 динара, економска 
класификација 426811-Хемијска средства за 
чишћење у износу од 85.273,00 динара, економска 
класификација 426919-Остали материјали за 
посебне намене у износу од 91.704,00 динара).

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ се директни корисник Градска 
управа града Пожаревца да на основу тачке 1. , 
тачке 2. и тачке 3. овог Решења изврши измене у 
Финансијском плану за 2014. годину. 

 
5. За реализацију овог Закључка задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца.

6. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 4. јуна 2014. године 
Број: 01-06-104/2014- 2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА

И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић , дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
− Бојану Кузмановићу, начелнику градске 

управе града Пожаревца 
− Милану Дабићу, начелнику Одељења 

за финансије и јавне набавке
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
− архиви
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 16. јуна 2014. године разматрало је 
захтев Одељења локалне пореске администрације за 
обезбеђење средстава за раздвајање база пореских 
обвезника бр.01-40-756/2014, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца бр. 03-40-756/2014 од 
02.06.2014. године, па је на основу члана 91. 
Статута града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/08, 
5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2014. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 18/13 и 4/14), донело 
следећe
 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења локалне 

пореске администрације Градске управе града 

Пожаревца број 01-40-756/14 од 22.05.2014. године, 
за обезбеђењем средстава за допуну софтвера у 
циљу раздвајања базе података пореских обвезника 
у укупном износу од 480.000,000 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 18/13 и 4/14) у оквиру 
Раздела 3 – Градска управа града Пожаревца, Глава 
3.1 - Градска управа града Пожаревца, Функција 
130 – Опште услуге, Позиција-44, Економска 
класификација 499–Текућа буџетска резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3 – Градска 
управа града Пожаревца, Глава 3.1 - Градска управа 
града Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге, 
Позиција-42, Економска класификација 515–
нематеријална имовина.

III
Средства из тачке 1. и тачке 2. овог Решења 

исплатити из средстава предвиђених Одлуком о 
буџету града Пожаревца за 2014. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ бр. 18/13 и 4/14), са 
Раздела 3 – Градска управа града Пожаревца, Глава 
3.1 - Градска управа града Пожаревца, Функција 
130 – Опште услуге, Позиција - 42, Економска 
класификација 515 – нематеријална имовина (у 
оквиру Финансијског плана Градске управе града 
Пожаревца економска класификација 515111-
Компјутерски софтвер).

IV
 ЗАДУЖУЈЕ СЕ се директни корисник 

Градска управа града Пожаревца да на основу тачке 
1. , тачке 2. и тачке 3. овог Решења изврши измене у 
Финансијском плану за 2014. годину.

V
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца. 

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 16. јуна 2014. године 
Број: 01-06- 116/2014- 5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

Доставити: 
- Бојану Кузмановићу, начелнику градске 

управе града Пожаревца 
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- Душанка Беговић, начелник локалне 

пореске администрације
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 2. јула 2014. године разматрало 
је захтев Штаба за ванредне ситуације града 
Пожаревца бр. 01-82-45/2014 од 01.07.2014. 
године, са изјашњењем Одељења за финансије и 
јавне набавке Градске управе града Пожаревца, па 
је на основу члана 91. Статута града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду 
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и 
члана 13. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
18/13 и 4/14), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Штаба за ванредне 
ситуације града Пожаревца бр. 01-82-45/2014 од 
01.07.2014. године, за обезбеђењем средстава за 
измиривање расхода насталих за време ванредне 
ситуације и то:

Р. 
бр. Назив добављача Износ Бр. документа Намена

1. AУТОЦЕНТАР НР 53.359,81

Рачун бр. 
14840 од 
26.05.2014. 
године

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ

2. AУТОЦЕНТАР НР 99.041,71

Рачун бр. 
14835 од 
26.05.2014. 
године

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ

3. AУТОЦЕНТАР НР 61.560,00

Рачун бр. 
14834 од 
26.05.2014. 
године

ЕУРО ДИЗЕЛ

4. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 104 
од 26.05.2014. 
године Превоз

5. AУТОЦЕНТАР НР 35.725,00
Рачун бр. 288 
од 28.05.2014. 
године

Уље за пумпе у 
Маљуревцу

6. AУТОЦЕНТАР НР 121.920,00

Рачун бр. 
15050 од 
28.05.2014. 
године

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ

7. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 107 
од 28.05.2014. 
године Превоз

8. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 111 
од 29.05.2014. 
године Превоз

9. AУТОЦЕНТАР НР 153.000,00

Рачун бр. 
15176 од 
29.05.2014. 
године

ЕУРО ДИЗЕЛ 
И ЕВРО 

ПРЕМИЈУМ

10. AУТОЦЕНТАР НР 92.340,00

Рачун бр. 
15323 од 
30.05.2014. 
године

ЕУРО ДИЗЕЛ

11. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 112 
од 30.05.2014. 
године Превоз

12. AУТОЦЕНТАР НР 86.711,88

Рачун бр. 
15439 од 
31.05.2014. 
године

ЕУРО ДИЗЕЛ

13. AУТОЦЕНТАР НР 67.188,12

Рачун бр. 
15441 од 
31.05.2014. 
године

ЕУРО ДИЗЕЛ

14. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 116 
од 31.05.2014. 
године

Превоз 
Пожаревац-
Маљуревац

15. AУТОЦЕНТАР НР 121.923,04

Рачун бр. 
15520 од 
01.06.2014. 
године

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ

16. AУТОЦЕНТАР НР 1.300,02

Рачун бр. 
15580 од 
01.06.2014. 
године

АУТО ГАС ТНГ

17. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 117 
од 02.06.2014. 
године Превоз
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18. AУТОЦЕНТАР НР 13.200,00
Рачун бр. 120 
од 03.06.2014. 
године

Превоз 
Пожаревац-
Маљуревац

19. AУТОЦЕНТАР НР 91.440,00

Рачун бр. 
15842 од 
03.06.2014. 
године

ЕВРО 
ПРЕМИЈУМ

20. “ИНОН ИНВЕСТ” 
ДОО 1.900,00

Рачун бр. 
000468 од 
19.05.2014. 
године

Репрезентација-
Цигарете за 
припаднике 

МУП-а на насипу 
у Дрмну

21. УР “ГОРИОНИК 
- СОКАЧЕ” 57.000,00

Рачун бр. 783 
од 30.05.2014. 
године

Угоститељске 
услуге -Сендвичи

22. УР “ГОРИОНИК 
- СОКАЧЕ” 16.690,00

Рачун бр. 784 
од 30.05.2014. 
године

Угоститељске 
услуге -Сендвичи, 
сокови

23. “ИНОН ИНВЕСТ” 
ДОО 14.268,00

Рачун бр. 
000509 од 
27.05.2014. 
године

Репрезентација-
Вода, кафа, 
сокови, чај

24. “ИНОН ИНВЕСТ” 
ДОО 13.641,00

Рачун бр. 
000531 од 
30.05.2014. 
године

Репрезентација-
Вода, кафа, сокови

25.
ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПОЖАРЕВАЦ

45.000,00

Рачун бр. 
16/2014 од 
29.05.2014. 
године

Поклони-сувенири 

26.

ШТАМПАРСКА 
РАДЊА 
“КОМПРОМИС 
ДИЗАЈН” 

11.880,00

Рачун бр. 
0286/2014 од 
28.05.2014. 
године

Услуге штампања-
признања у 

корицама, картон 
за ЦД, кесе

27. ПД “ТЕК 
ЕЛЕКТРОНИК” 6.406,80

Рачун бр. 
010417 од 
30.05.2014. 
године

Административни 
материјал-

Кертриџ у боји

28. ПД “ТЕК 
ЕЛЕКТРОНИК” 4.800,00

Рачун бр. 
010403 од 
28.05.2014. 
године

Административни 
материјал-ДВД

29. “ИНОН ИНВЕСТ” 
ДОО 2.760,00

Рачун бр. 
000559 од 
05.06.2014. 
године

Репрезентација-
Вода

30. “СИГМА ТМ” 
ДОО 19.001,70

Рачун бр. 
1/1104 од 
31.05.2014. 
године

Метар, мерна 
трака

31.
“АРРИВА 
ЛИТАС” ДОО 
ПОЖАРЕВАЦ

117.000,00

Рачун бр. 
ТП140316 од 
31.05.2014. 
године

Превоз на 
релацији 

Пожаревац-
Маљуревац и 

обратно у периоду 
24.05.-31.5.2014. 

год

32.
“АРРИВА 
ЛИТАС” ДОО 
ПОЖАРЕВАЦ

101.000,00

Рачун бр. 
ТП140345 од 
17.06.2014. 
године

Превоз на 
релацији 

Пожаревац-
Маљуревац и 

обратно

33.

РИО ПД 
Рекултивација 
и озелењавање 
земљишта 
Костолац

19.965,00
Рачун бр. 582 
од 18.06.2014. 
године

Ручно кошење 
траве на објекту 
“Насип Млаве” у 

Маљуревцу

34. НИС АД Нови Сад 11.752,00

Фискални 
исечак БИ: 
594600 од 
25.05.2014. 
године

Гориво купљено 
и предато за 
ватрогасце у 
Маљуревцу

35. НИС АД Нови Сад 4.407,00

Фискални 
исечак БИ: 
589649 од 
20.05.2014. 
године

Гориво купљено и 
предато за потребе 

Маљуревац-
Брадарац

36. НИС АД Нови Сад 4.527,00

Фискални 
исечак БИ: 
589653 од 
20.05.2014. 
године

Гориво купљено и 
предато за потребе 

Маљуревац-
Брадарац

37. МИШИЋ 
СРЕЋКО ДОО 396.025,00

Рачун бр. 
00287 од 
13.06.2014. 
године

Смештај и храна 
за француске 
ватрогасце

38. ПД “АВАЛА” АД 
Хотел “Дунав” 1.387.080,00

Рачун бр. 14-
RN181000081 
од 25.06.2014. 
године

Смештај и храна 
за француске 
ватрогасце

 УКУПНО: 3.313.013,08   

2. Средства у укупном износу од 3.313.013,00 
динара за измирење расхода насталих у време 
ванредне ситуације наведених у тачки 1. овог 
Решења, обезбедити из средстава предвиђених 
Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
бр. 18/13 и 4/14) у оквиру Раздела 3 – Градска 
управа града Пожаревца, Глава 3.1 - Градска 
управа града Пожаревца, Функција 130 
– Опште услуге, Позиција-44, Економска 
класификација 499–Текућа буџетска резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 3 – Градска 
управа града Пожаревца, Глава 3.1 - Градска 
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управа града Пожаревца, Функција 130 – Опште 
услуге, на следеће позиције:

 - Позиција 28, Економска класификација 423–
Услуге по уговору, у износу од 2.312.334,00 
динара и

 - Позиција 31, Економска класификација 426–
Материјал, у износу од 1.008.679,00 динара.

3. Средства из тачке 1. и тачке 2. овог Решења 
исплатити из средстава предвиђених Одлуком 
о буџету града Пожаревца за 2014. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 
18/13 и 4/14), Раздео 3 – Градска управа града 
Пожаревца, Глава 3.1 - Градска управа града 
Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге, са 
следећих позиција:

 - Позиција 28, Економска класификација 423–
Услуге по уговору, у износу од 2.312.334,00,00 
динара (у оквиру Финансијског плана Градске 
управе града Пожаревца за 2014. годину 
економске класификације: 423411-Услуге 
штампања билтена у износу од 11.880,00 
динара, 423621-Угоститељске услуге у износу 
од 73.690,00 динара, 423711-Репрезентација у 
износу од 32.569,00 динара, 423712-Поклони 
у износу од 45.000,00 динара и 423911-Остале 
опште услуге у износу од 2.149.195,00 динара) 
и

  - Позиција 31, Економска класификација 426–
Материјал, у износу од 1.092.513,00 динара 
(у оквиру Финансијског плана Градске управе 
града Пожаревца за 2014. годину економске 
класификације: 426111-Канцеларијски материјал 
у износу од 4.800,00 динара, 426191-Остали 
административни материјал у износу од 6.407,00 
динара, 426411- Бензин у износу од 970.471,00 
динара и 426919-Остали материјали за посебне 
намене у износу од 19.002,00 динара).

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ се директни корисник Градска 
управа града Пожаревца да на основу тачке 1. , 
тачке 2. и тачке 3. овог Решења изврши измене у 
Финансијском плану за 2014. годину. 

 
5. За реализацију овог Закључка задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске 
управе града Пожаревца.

6. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 2. јула 2014. године 
Број: 01-06- 124/2014-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
 ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
− Бојану Кузмановићу, начелнику Градске 

управе града Пожаревца 
− Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
− Весни Цветковић, Група за послове 

одбране и ванредне ситуације 
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САДРЖАЈ

Град Пожаревац

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Железничка станица“ у Пожаревцу .................................
2. Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2014-2020 ......................  
3. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за прописе Скупштине града Пожаревца ... 
4. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за представке и предлоге Скупштине града 

Пожаревца ....................................................................................................................................................... 
5. Закључак Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-126 од 11.7.2014. године ............................................
6. Измена и допуна Плана локација за хало говорнице на површинама јавне намене на територији града 

Пожаревца .......................................................................................................................................................
7. Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији града Пожаревца ........
8. Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања 

у стамбеним јединицама које су у власништву Града ................................................................................. 
9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-104/2014-2 од 04.06.2014. године ...
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-116/2014-5 од 16.06.2014. године ...
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-124/2014-1 од 02.07.2014. године ...
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