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На основу члана 48. и члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), члана 32. 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,
број 01-06-109 од 20.6.2016. године, Скупштина Града
Пожаревца на седници од 8.7.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборнику Скупштине
Града Пожаревца
1.

Потврђује се додељени мандат одборнику
Скупштине Града Пожаревца, изабраном
на изборима, одржаним 24. априла 2016.
године, и то:
- Са изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује:
Милошу Перићу из Пожаревца.

2.

Мандат одборника почиње да тече од дана
доношења ове одлуке и траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.

3.

Ову одлуку објавити у ,,Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине Града Пожаревца
(у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана
48. и члана 56. Закона о локалним изборима (,,Службени
гласник Републике Србије’’ број 129/07, 34/10 и 54/11)
којима је утврђено да мандат одборника почиње да
тече даном потврђивања мандата, да Скупштина града
одлучује о потврђивању мандата одборника, као и да у
гласању поред одборника, могу учествовати и кандидати
којима су мандати додељени у складу са чланом 48. Закона
и који имају уверење изборне комисије јединице локалне
самоуправе да су изабрани. Такође, одредбама члана 48.
Закона о локалним изборима утврђено је да мандат новог
одборника траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
Одборница Скупштине Града Пожаревца
Љиљана Дабић, изабрана са Изборне листе Александар

Вучић - Србија побеђује поднела је на седници
Скупштине Града Пожаревца, одржаној дана 31. маја
2016. године, усмену оставку на одборнички мандат,
чиме јој је на истој седници Скупштине Града престао
мандат одборника Скупштине Града Пожаревца.
Овлашћено лице подносиоца Изборне листе
Александар Вучић - Србија побеђује je дана 1. јуна 2016.
године писаним путем обавестилo Градску изборну
комисију у Пожаревцу да се мандат наведене одборнице
којој је престао мандат са ове изборне листе додељује
првом следећем кандидату са исте Изборне листе,
припаднику исте политичке странке, Социјалдемократске
партије Србије и то:
Милошу Перићу, година рођења 1993, електромеханичару за термичке и расхладне уређаје из
Пожаревца.
Уз наведено обавештење, овлашћени представник подносиоца изборне листе је доставио и писану
сагласност кандидата за одборника да прихвата мандат
одборника Скупштине Града Пожаревца.
Градска изборна комисија у Пожаревцу је на
седници одржаној дана 10. јуна 2016. године усвојила
Извештај о додели мандата подносиоцу Изборне листе
са које је била одборница којој је престао мандат бр:
01-06-104/4 од 10. јуна 2016. године. Такође, Градска
изборна комисија је наведеном кандидату за одборника
издала уверење о избору за одборника Скупштине Града
Пожаревца, бр. 01-06-104/3 од 10. јуна 2016. године.
Комисија за мандатно - имунитетска питања
Скупштине Града Пожаревца на седници одржаној дана
20. јуна 2016. године, утврдила је сагласност Извештаја
Градске изборне комисије у Пожаревцу о додели мадата
подносиоцу изборне листе са које је била одборница
којој је престао мандат и уверења о избору Милоша
Перића за одборника Скупштине Града Пожаревца и
предложила је Скупштини Града Пожаревца да потврди
мандат предложеном кандидату за одборника.
Упутство о правном средству: Против ове
одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду,
ул. Немањина бр. 9, у року од 48 часова од дана доношења
ове одлуке.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 - УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 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 04-350-278/2016 од
09.06.2016. године, Скупштина Града Пожаревца, на
седници одржаној 8.7.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ДРАГУЉ’’ У КОСТОЛЦУ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације „Драгуљ” у Костолцу (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Подручје Плана је са северозападне стране
ограничено реком Дунавом, са југозападне стране
Дунавцем, са југоисточне стране улицом Васе Пелагића,
а са североисточне стране каналом (катастарска парцела
број 2385 КО Костолац - град) и обухвата све граничне
као и катастарске парцеле у оквиру подручја.
Граница плана је преузета из Плана генералне
регулације Костолца, дефинисана је као оквирна, а
коначна граница као и попис катастарских парцела у
оквиру Плана, утврдиће се приликом припреме, израде
и верификације нацрта плана.
Све парцеле у обухвату Плана припадају
катастарској општини Костолац - град.
Оквирна граница Плана је приказана на
графичком прилогу, који је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације „Драгуљ’’ у Костолцу је План генералне
регулације Костолца („Службени гласник Града
Пожаревца’’, бр. 6/15), Просторни план Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца’’, бр. 10/12), као
и други планови вишег реда који су донети за подручје
или делове подручја Града Пожаревца – Просторни план
подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
(„Службени гласник РС’’, бр. 1/13), Просторни план
подручја посебне намене међународног водног пута
Е 80 – Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени
гласник РС’’, бр. 14/15), Просторни план подручја
посебне намене археолошког налазишта Виминацијум
(„Службени гласник РС’’, бр. 14/15).
План се израђује на овереном катастарско –
топографском плану.

08.07.2016.

Члан 4.
Планом потенцирати рационално, планско
чување и коришћење земљишта, реално сагледавање
простора кроз уважавање постојеће изграђености
подручја са аспекта физичких могућности за даље
интервенције у простору, остваривање континуитета
у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са
постојећим и планираним наменама површина, нарочито
са аспекта стечених обавеза из усвојених просторних
планова подручја посебне намене ради правилног
усклађивања и сагледавања ширег утицаја планских
решења плана детаљне регулације.
Члан 5.
Основни циљеви израде Плана су дефинисани
наведеним плановима вишег реда а нарочито се односе на
утврђивање просторног уређења путничког пристаништа
„Виминацијум’’ и марине „Костолац’’, првенствено
у циљу активирања и валоризације туристичких
потенцијала Археолошког парка „Виминацијум’’ као и
свих других туристичких потенцијала Града Пожаревца,
развој и унапређење атрактивности постојећег спортског
аеродрома, развој спортско – рекреативних и туристичких
садржаја, комерцијално – услужних садржаја на делу
обале уз Дунав, породичног становања дуж улице Кнеза
Лазара са смештајним капацитетима у функцији туризма
као допунском наменом.
Планираним интервенцијама у простору,
морају се заштити и унапредити коришћење земљишта,
обезбедити квалитетнији животни услови, очувати
природне и створене вредности, животна средина.
Члан 6.
План мора да 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
локације 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 или
правила грађења по целинама и зонама и друге елементе
значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 7.
За израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у
Костолцу задужује се ЈП „Дирекција за изградњу Града
Пожаревца“ из Пожаревца.
Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од
дана уговарања израде истог.

08.07.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 8.
Средства за израду Плана предвиђена су Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени
гласник Града Пожаревца’’, бр. 13/15 и 7/16).
Члан 9.
Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид и
јавни увид, након обављене стручне контроле од стране
Комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину
излагања на јавни увид биће објављени у дневном и
локалном листу.
Оглашавање раног јавног увида и јавног увида,
као и њихово трајање, обавиће се у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 10.
Одлука о неприступању изради Извештаја о
Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације
„Драгуљ“ у Костолцу на животну средину, број 04350-274/2016 од 06.06.2016. године је саставни део ове
Одлуке.
Члан 11.
План детаљне регулације „Драгуљ’’ у Костолцу
израдиће се у 10 (десет) истоветних примера у штампаном
и 10 (десет) истоветних примерака у дигиталном
облику.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
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Ha основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
- исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13
- УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), по прибављеном
Мишљењу Одељења за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине број 08-501-11/2016 од
18.02.2016. године, Одељење за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца, донело је:
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРАГУЉ“ У
КОСТОЛЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Неприступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације „Драгуљ” у
Костолцу на животну средину.
2. Подручје Плана детаљне регулације „Драгуљ”
у Костолцу је са северозападне стране ограничено реком
Дунавом, са југозападне стране Дунавцем, са југоисточне
стране улицом Васе Пелагаћа, а са североисточне стране
каналом (катастарска парцела број 2385 КО Костолац град) и обухвата све граничне као и катастарске парцеле
у оквиру подручја.
Граница плана је преузета из Плана генералне
регулације Костолца, дефинисана је као оквирна, а
коначна граница као и попис катастарских парцела у
оквиру Плана, утврдиће се приликом припреме, израде
и верификације нацрта плана.
Све парцеле у обухвату Плана припадају
катастарској општини Костолац - град.
3. Основни циљеви израде Плана су дефинисани
плановима вишег реда а нарочито се односе на
утврђивање просторног уређења путничког пристаништа
„Виминацијум” и марине „Костолац”, првенствено
у циљу активирања и валоризације туристичких
потенцијала Археолошког парка „Виминацијум” као и
свих других туристичких потенцијала Града Пожаревца,
развој и унапређење атрактивности постојећег спортског
аеродрома, развој спортско - рекреативних и туристичких
садржаја, комерцијално - услужних садржаја на делу
обале уз Дунав, породичног становања дуж улице Кнеза
Лазара са смештајним капацитетима у функцији туризма
као допунском наменом.
Планираним интервенцијама у простору,
морају се заштити и унапредити коришћење земљишта,
обезбедити квалитетнији животни услови, очувати
природне и створене вредности, животна средина.
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5. У мишљењу Одељења за привреду, локални
економски развој и заштиту животне средине број 08501-11/2016 од 18.02.2016. године, наведено је следеће:
„Узимајући у обзир чињеницу да је реализација
планираних намена везаних за изградњу путничког
пристаништа „Виминацијум” и марине „Костолац”
заснована на поштовању правила уређења и грађења,
то заштита простора и животне средине, у овом случају,
потребно је да се одвија према условима и мерама
процене утицаја пројекта на животну средину, што значи
да за План детаљне регулације пристана „Драгуљ” није
потребна израда стратешке процене утицаја. Са друге
стране, ово не искључује обавезу подношења захтева
органу надлежном за послове заштите животне средине,
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за: унутрашње пловне путеве на којима не
важи међународни и међудржавни режим пловидбе, као
и пристаништа која се налазе на унутрашњем пловном
путу на којем не важе међународни и међудржавни режим
пловидбе, укључујући и луке, односно, пристаништа
намењена за укрцавање и искрцавање путника и робе”.
6. Одлука о неприступању изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације
„Драгуљ” у Костолцу на животну средину је саставни део
Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Драгуљ” у
Костолцу.
7. Ова одлука објављује се у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЋЕВИНСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 06.06.2016. године Бpoj :04-350-274/2016
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
Данијела Јанковић, дипл.правник, с.р.
НАЧЕЛНИК
Војислав Пајић, дипл.инж.арх., с.р.
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На основу члана 27. став 10, члана 28. став 2. и члана 33.
Закона о јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), члана 2, 3. и 4. Уредбе
о одређивању опреме веће вредности и утврђивању
случајева и услова под којима се покретне ствари из
јавне својине могу отуђити непосредном погодбом
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 53/12),
члана 17. и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 24/12 и 48/15) и члана 32. став
1. тачка 6) и 7) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ПРИПРЕМУ АКАТА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОСНОВНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком у складу са одредбама Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13 и 105/14), члана 2, 3 и 4. Уредбе о одређивању
опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова
под којима се покретне ствари из јавне својине могу
отуђити непосредном погодбом („Службени гласник
Републике Србије“, број 53/12) и Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/12
и 48/15), утврђује се надлежни орган Града Пожаревца
за припрему аката за отуђење покретних ствари у јавној
својини Града Пожаревца, чија појединачна вредност не
прелази доњи гранични износ набавке мале вредности(
у даљем тексту: мале вредности) и чија појединачна
вредност прелази доњи гранични износ набавке мале
вредности (у даљем тексту: велике вредности), утврђен
законом.
Члан 2.
Отуђење покретних ствари у јавној својини
Града врши се по Програму отуђења покретних ствари,
чији нацрт припрема надлежно одељење за финансије
Градске управе Града Пожаревца.
Програм отуђења покретних ствари мале
вредности доноси Градско веће Града Пожаревца, а
Програм отуђења покретних ствари велике вредности
доноси Скупштина Града Пожаревца, на годишњем
нивоу.
Отуђењем покретних ствари у јавној својини
Града Пожаревца, у смислу одредаба ове одлуке,
подразумева отуђење истих по тржишној вредности.
ПОСТУПЦИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ
Члан 3.
Отуђење покретних ствари у јавној својини
Града Пожаревца врши се у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда.
Изузетно, отуђење покретне ствари може
се отуђити и непосредном погодбом, уколико нису
отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда, при
томе купопродајна цена не може бити мања од најниже,
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односно почетне цене утврђене у поступку јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда.
Отуђење покретне ствари може се изузетно
вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде,
ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је
отклањање последица елементарних непогода и у другим
оправданим случајевима.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПАКА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 4.
Иницијативу за отуђење покретних ствари
по програмима из члана 2. ове одлуке могу поднети
Градоначелник Града Пожаревца и начелник Градске
управе Града Пожаревца.
О иницијативи за отуђење одређене покретне
ствари одлучује Градско веће Града Пожаревца.
По прихватању иницијативе, нацрт одлуке о
покретању поступка за отуђење одређене покретне
ствари у одређеном поступку, нацрт решења о образовању
комисије која ће спровести одговарајући поступак и
текст огласа за јавно надметање или прикупљање понуда
израђује надлежно одељење за имовинско- правне
послове Градске управе Града Пожаревца.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПОСТУПАКА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ
Члан 5.
Одлуку о покретању поступка за отуђење
покретне ствари у поступку јавног надметања,
прикупљања понуда или непосредном погодбом, као
и решење о формирању комисије која ће спровести
одговарајући поступак и текст огласа за јавно надметање
или прикупљање понуда, доноси Градско веће Града
Пожаревца.
Након доношења одлука из става 1. овог
члана, Градско веће Града Пожаревца објављује оглас о
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за отуђење одређене покретне ствари.
Комисија по спроведеном поступку, записник
о спроведеном поступку и предлог одлуке доставља
Градском већу Града Пожаревца.
Градско веће Града Пожаревца доноси одлуку
о отуђењу покретних ствари мале вредности, а Градско
веће Града Пожаревца утврђује предлог одлуке о
отуђењу одређене покретне ствари велике вредности из
јавне својине Града Пожаревца, као и предлог уговора и
доставља Скупштини Града Пожаревца на одлучивање.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 6.
Након доношења одлуке Градског већа Града
Пожаревца за отуђење покретне ствари мале вредности
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и доношењa одлуке Скупштине Града Пожаревца о
отуђењу покретне ствари велике вредности, уговор
о отуђењу одређене покретне ствари, у име Града
Пожаревца потписује Градоначелник Града Пожаревца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
За све што није предвиђено овом одлуком
примењиваће се непосредно одредбе Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о одређивању опреме
веће вредности и утврђивању случајева и услова под
којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити
непосредном погодбом („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 53/12) и Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 24/12 и 48/15).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 11а став 19. Закона о ученичком
и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.
18/10 и 55/13) 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 дана 8.7.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању услова, начина, критеријума и
поступка субвенционисања камата по студентским
кредитима код пословних банака на територији
Града Пожаревца
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин,
критеријуми и поступак субвенционисања камата по
студентским кредитима.
Право на субвенционисање камате по
студентским кредитима остварује лице:
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1) које је држављанин Републике Србије и
које има пребивалиште на територији Града
Пожаревца;
2) које је самофинансирајући студент у
високошколским установама чије се
седиште налази на територији Републике
Србије, на студијама првог степена;
3) које је остварило право на студентски кредит
код пословних банака;
4) које није корисник републичке, односно
општинске стипендије односно да није
корисник
студентског
кредита
или
стипендије, које даје било која установа,
предузеће или друга институција;
5) које није у радном односу и
6) које није старије од 27 година живота.
Члан 2.
Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту:
Градско веће) расписује конкурс и формира Комисију (у
даљем тексту: Комисија), за утврђивање лица којима ће
се субвенционисати камата по студентским кредитима.
Члан 3.
Задаци Комисије су да:
1) сачини ранг листу;
2) сачини предлог Градском већу за
доношење одлуке о додели за финансирање
субвенционисања камате и одлучује по
приговорима и
3) врши и друге послове везане за спровођење
ове одлуке.
Члан 4.
Градско веће за сваку годину пре расписивања
конкурса, утврђује број лица и појединачни износ
субвенционисања камате по студентском кредиту
корисника према расположивим средствима у буџету
Града Пожаревца за одговарајућу годину, до висине
неопорезивог дела.
II. УСЛОВИ, НАЧИН, КРИТЕРИЈУМИ И
ПОСТУПАК СУБВЕНЦИОНИСАЊА КАМАТЕ ПО
СТУДЕНТСКОМ КРЕДИТУ
Члан 5.
Субвенционисање камате по студентским
кредитима додељују се на годишњем нивоу, а исплаћују
се на рачун пословне банке по закључењу уговора са
лицем које је корисник студентског кредита.
Члан 6.
Градско веће спровешће поступак избора
најповољније пословне банке преко које ће се врштити
субвенционисање камате по студентским кредитима.
Члан 7.
Субвенционисане камате додељује се путем
конкурса.
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Одлуку о расписивању конкурса доноси Градско
Члан 8.
Градско веће расписује конкурс за сваку школску

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч
народа“.
Конкурс се објављује и на веб - сајту Града
Пожаревца.
Члан 9.
Комисија сачињава листу поднетих пријава на
основу документације из члана 11. ове одлуке.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија
неће разматрати.
Члан 10.
Материјални положај кандидата узима се као
корективни критеријум на тај начин што ће лица која су
корисници новчане месечне помоћи, имати предност над
кандидатом који има исти број бодова.
Члан 11.
Кандидат уз попуњени образац пријаве на
конкурс подноси следећу документацију:
1) уверење о упису на факултет или високу
школу струковних студија или о упису у
наредну годину студија;
2) фотокопију личне карте;
3) фотокопију извода из држављанства;
4) оверену изјаву којом под кривичном
и материјалном одговорношћу да није
корисник републичке, односно општинске
стипендије односно да није корисник
студентског кредита или стипендије, које
даје било која установа, предузеће или друга
институција и
5) лица која су корисници социјалне помоћи потврду Центра за социјални рад Пожаревац
да су примаоци месечног новчаног
примања.
Члан 12.
Комисија сачињава предлог ранг листе која
се објављује на огласној табли Градске управе Града
Пожаревца и веб - сајту Града. На предлог листе сваки
кандидат има право приговора у року од 8 дана од дана
објављивања предлога ранг листе на огласној табли
Градске управе Града Пожаревца и веб - сајту Града.
Комисија разматра приговоре и утврђује предлог
коначне ранг листe, која се објављује на огласној табли
Градске управе Града Пожаревца и веб - сајту Града.
Одлуку о додели субвенционисане камате по
студентском кредиту доноси Градско веће на основу
предлога коначне ранг листе сачињене од стране
Комисије.
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Одлука Градског већа је коначна.
Одлука се објављује на званичној интернет
страници Града (веб – сајт Града).
Члан 13.
По коначности одлуке градоначелник Града
Пожаревца закључује Уговор о субвенционисању камате
са корисником студентског кредита.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Корисник субвенционисане камате по студенском
кредиту губи право на субвенционисане камате, у случају
да Комисија утврди да је приликом конкурисања дао
лажне или неистините податке о себи или свом статусу,
те је дужан да исту у целости врати у року од 30 дана од
дана пријема обавештења са разлозима раскида уговора.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016.године Број: 01-06-121/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
7
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС’’ , бр. 129/07 и 83/14
- др. закон) и члана 32. став 1. тачка 4) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца’’ бр.
4/13 - пречишћен текст) Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној 8.7.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о приступању изради Стратегије
одрживог развоја Града Пожаревца 2016 - 2021.
године
I
У Одлуци о приступању изради Стратегије
одрживог развоја Града Пожаревца 2016 - 2021. године
(„Службени гласник Града Пожаревца’’, бр. 8/14 и
8/15), у тачки II речи: „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 2016 - 2021. године’’,
замењују се речима: „Овлашћује се Градоначелник Града
Пожаревца да формира Тело за координацију и вођење

08.07.2016.
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процеса израде Стратегије одрживог развоја Града
Пожаревца 2016 - 2021. године’’.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца’’.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бојан Илић, с.р.
8
На основу члана 5. став 2. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште
у јавној својини може отуђити или дати у закуп по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или
без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 61/15 и 88/15), члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 - пречишћен текст) и Информације о локацији
број 07-464-12/2016 од 30. јуна 2016.године Одељења за
урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града
Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној дана 8.7.2016. године, донела је

Члан 3.
Република Србија је у обавези је да на
катастарској парцели број 6874/4 К. О. Пожаревац изгради
TS 110/35/10KV „POŽAREVAC 2“, у року од 4 године
од дана закључења уговора о преносу грађевинског
земљишта у јавну својину Републике Србије без обавезе
плаћања накнаде.
У случају да Република Србија не изгради објекат
у року наведеном у ставу 1. овог члана, Град Пожаревац,
ће ставити ван снаге одлуку о преносу наведене парцеле
и раскинути уговор.
Члан 4.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука
о давању сагласности за отуђење катастарске парцеле
број 6874/4 К.О. Пожаревац број 01-06-218/11 од 25.
октобра 2015. године Скупштине Града Пожаревца,
Решење о давању сагласности на текст нацрта Уговора
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде број 0106-218/12 и Решење о овлашћењу лица за потписивање
уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавну својину
Града Пожаревца без обавезе плаћања накнаде, а иста
објављена у „Службеном гласнику Града Пожаревца“,
број 9/15.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06- 121/10

ОДЛУКУ
о преносу катастарске парцеле број 6874/4 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца у
јавну својину Републике Србије
Члан 1.
Град Пожаревац, као носилац јавне својине на
грађевинском земљишту на катастарској парцели број
6874/4 К.О. Пожаревац, уписане у лист непокретности
број 1075 К.О. Пожаревац, површине 2ха 8ари 98м2,
преноси из јавне својине Града Пожаревца, без обавезе
плаћања накнаде, непосредном погодбом, у јавну својину
Републике Србије, ради изградње TS 110/35/10KV
„POŽAREVAC 2“.
Члан 2.
Оправданост, очекивана економска корист и
социјални ефекти од реализације пројекта изградње
наведеног објекта из члана 1. ове одлуке, на катастарској
парцели број 6874/4 К.О. Пожаревац, садржани су у
Елаборат о оправданости изградње TS 110/35/10KV
„POŽAREVAC 2“, израђеног од стране Пројектне
организације „Elektroistok - inženjering“ d.o.o. Beograd
из октобра месеца 2015. године, усвојеног на седници
Скупштине Града Пожаревца од 25. октобра 2015.
године, одлуком број 01-06-218/10.

Број 9 - Страна 9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 5. ставa 2. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште
у јавној својини може отуђити или дати у закуп по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или
без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 61/15 и 88/15) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној дана 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о овлашћењу лица за потписивање уговора о
преносу права јавне својине на непокретности без
накнаде
I
Овлашћује се Бане Спасовић, дипл. правник,
градоначелник Града Пожаревца, да потпише уговор о

Страна 10 - Број 9
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преносу права јавне својине грађевинског земљишта
на катастарској парцели број 6874/4 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца у јавну својину Републике
Србије, без обавезе плаћања накнаде, у поступку
непосредне погодбе, који се има закључити између Града
Пожаревца, улица Дринска број 2, Пожаревац, матични
број: 07162634, ПИБ: 102646329, шифра делатности
8411, као преносиоца, с једне стране и Републике Србије,
коју заступа директор Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, Београд, Грачаничка број 8, ПИБ:
102199586, матични број: 17114450, као стицаоца, с друге
стране.
10

08.07.

08.07.2016.

II
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

08.07.2016.
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Број 9 - Страна 11

Страна 12 - Број 9
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08.07.2016.

08.07.2016.
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Број 9 - Страна 13

Страна 14 - Број 9
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08.07.2016.

08.07.2016.
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Број 9 - Страна 15

Страна 16 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

08.07.2016.

08.07.2016.
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Број 9 - Страна 17

Страна 18 - Број 9
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08.07.

08.07.2016.

01-06-121/9

, с.р.

08.07.2016.
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Марко Савић, с.р.
ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца”
Митар Караџић, дипл. маш. инж., с.р.
Драган Селаковић, дипл. просторни планер, с.р.
Одељење за урбанизам
грађевинске послове
Иван Манојловић, дипл. инж. арх., с.р.
Одељење за имовинско правне,
комуналне послове и саобраћај
Драгана Живановић, дипл. правник, с.р.

Број 9 - Страна 19

-2 од 06.07.2016.

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Страна 20 - Број 9
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Годишњи извештај о
раду за радну 2014/2015. годину Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, бр. 4375 од 15.9.2015.
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр.
4368 од 15.9.2015. године, па је на основу члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
донела

Барили за 2015. годину, који је усвојен Одлуком
Управног одбора бр. 21-2 од 15.1.2016. године и Извештај
о финансијском пословању Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић Барили за 2015. годину,
који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр. 90-3 од
17.3.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6б

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи извештај о раду
за радну 2014/2015. годину Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи извештај о раду за радну 2014/2015. годину Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац, бр. 4375 од
15.9.2015. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора, бр. 4368 од 15.9.2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
12
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Фондације
Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили за
2015. годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора
бр. 21-2 од 15.1.2016. године и Извештај о финансијском
пословању Фондације Миленин дом – Галерија Милене
Павловић Барили за 2015. годину, који је усвојен Одлуком
Управног одбора бр. 90-3 од 17.3.2016. године, па је на
основу члана 44. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Фондације
Миленин дом - Галерија Милене Павловић
Барили за 2015. годину и Извештај о финансијском
пословању Фондације Миленин дом – Галерија
Милене Павловић Барили за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић

08.07.2016.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 2015.
годину, бр. 93 од 29.2.2016. године и Финансијски
извештај Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац за период 1.1.2015-31.12.2015. године, бр.
93-1 од 29.2.2016. године, који су усвојени Одлуком
Управног одбора, бр. 93-3 од 29.2.2016. године, па је на
основу члана 44. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
2015. годину и Финансијски извештај Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
период 1.1.2015 - 31.12.2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
2015. годину, бр. 93 од 29.2.2016. године и Финансијски
извештај Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац за период 1.1.2015.-31.12.2015. године, бр.
93-1 од 29.2.2016. године, који су усвојени Одлуком
Управног одбора бр. 93-3 од 29.2.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

08.07.2016.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016 године, разматрала је Годишњи извештај о
раду Историјског архива Пожаревац, за 2015. годину,
бр. 229/1 од 3.2.2016. године, који је усвојен Одлуком
Управног одбора бр. 204/2-229 од 9.2.2016. године и
Финансијски извештај о извршењу плана Историјског
архива Пожаревац за 2015. годину, бр. 236/1 од 4.2.2016.
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора бр.
204/2-236 од 9.2.2016. године, па је на основу члана 44.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и члана 32. став 1. тачка 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи извештај о
раду Историјског архива Пожаревац, за 2015.
годину и Финансијски извештај о извршењу плана
Историјског архива Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи извештај
о раду Историјског архива Пожаревац, за 2015. годину,
бр. 229/1 од 3.2.2016. године, који је усвојен Одлуком
Управног одбора бр. 204/2-229 од 9.2.2016. године и
Финансијски извештај о извршењу плана Историјског
архива Пожаревац за 2015. годину, бр. 236/1 од 4.2.2016.
године који је усвојен Одлуком Управног одбора бр.
204/2-236 од 9.2.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
15
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Установе
Градски женски хор „Барили“ Пожаревац за 2015. годину,
са финансијским показатељима, који је усвојен Одлуком
Управног одбора, бр. 15 од 1.2.2016. године, па је на
основу члана 44. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени

Број 9 - Страна 21

гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Установе
Градски женски хор „Барили“ Пожаревац за 2015.
годину, са финансијским показатељима
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Установе Градски женски хор „Барили“ Пожаревац за
2015. годину, са финансијским показатељима, који је
усвојен Одлуком Управног одбора, бр. 15 од 1.2.2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
16
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Народног
музеја Пожаревац за 2015. годину, са финансијским
показатељима, који је усвојен Одлуком Управног одбора
бр. 61 од 29.2.2016. године, па је на основу члана 44.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и члана 32. став 1. тачка 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Народног
музеја Пожаревац за 2015. годину, са финансијским
показатељима
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Народног музеја Пожаревац за 2015. годину, са
финансијским показатељима, који је усвојен Одлуком
Управног одбора бр. 61 од 29.2.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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17
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о пословању
Центра за културу са финансијским показатељима за
период 1.1 - 31.12.2015. године, бр. 643 од 7.3.2016.
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр.
644 од 7.3.2016. године, па је на основу члана 44. став
2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
13/16 и 30/16-испр.) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о пословању
Центра за културу са финансијским показатељима
за период 1.1-31.12.2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
о пословању Центра за културу са финансијским
показатељима за период 1.1-31.12.2015. године, бр. 643
од 7.3.2016. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора бр. 644 од 7.3.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр.
233/2 од 7.4.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
19
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду са
финансијским показатељима за 2015. годину Туристичке
организације Пожаревца, бр. 309/2016 од 22.4.2016.
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр. УО
- 13/2016 од 22.4.2016. године, па је на основу члана 32.
став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст),
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду са
финансијским показатељима за 2015. годину
Туристичке организације Града Пожаревца

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
18
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Јавне
установе Културно - спортски центар „Пожаревац“ за
2015. годину, бр. 232 од 6.4.2016. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора, бр. 233/2 од 7.4.2016. године,
па је на основу члана 44. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.)
и члана 32. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Јавне
установе Културно - спортски центар „Пожаревац“
за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Јавне установе Културно - спортски центар
„Пожаревац“ за 2015. годину бр. 232 од 6.4.2016.

08.07.2016.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са
финансијским показатељима за 2015. годину Туристичке
организације Града Пожаревца, бр. 309/2016 од 22.4.2016.
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора, бр.
УО-13/2016 од 22.4.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
20
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о пословању
Здравствене установе „Апотека Пожаревац“ за 2015.
годину, бр. 371 од 26.2.2016. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора, бр. 361 од 26.2.2016. године
и Финансијски извештај за период од 1.1. - 31.3.2016.
године по готовинском и обрачунском систему, који је

08.07.2016.
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усвојен Одлуком Управног одбора, бр.750 од 28.4.2016.
године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о пословању
Здравствене установе „Апотека Пожаревац“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о пословању Здравствене установе „Апотека Пожаревац“ за
2015. годину, бр. 371 од 26.2.2016. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора, бр. 361 од 26.2.2016. године
и и Финансијски извештај за период од 1.1. - 31.3.2016.
године по готовинском и обрачунском систему, који је
усвојен Одлуком Управног одбора, бр.750 од 28.4.2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
21
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду Дома
здравља Пожаревац за 2015. годину, који је усвојен
Одлуком Управног одбора, бр. 1733/11 од 7.4.2016.
године, па је на основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Дома
здравља Пожаревац за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Дома здравља Пожаревац за 2015. годину, који је усвојен
Одлуком Управног одбора, бр. 1733/11 од 7.4.2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6ј
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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22
Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 8.7.2016. године, разматрала је Извештај о раду
Центра за социјални рад Пожаревац за 2015. годину са
Извештајем о оствареним приходима и расходима Центра
за социјални рад у Пожаревцу за период од 1.1.2015. до
31.12.2015. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора, бр. 03-55110-1348/2 од 24.2.2016. године, па
је на основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Центра
за социјални рад Пожаревац за 2015. годину са
Извештајем о оствареним приходима и расходима
Центра за социјални рад у Пожаревцу за период од
1.1.2015. до 31.12.2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Центра за социјални рад Пожаревац за 2015. годину са
Извештајем о оствареним приходима и расходима Центра
за социјални рад у Пожаревцу за период од 1.1.2015. до
31.12.2015. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора, бр. 03-55110-1348/2 од 24.2.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/6к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
23
На основу члана 66. став 1. и 3, у вези члана
32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон) 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 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ Пожаревац
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, који је
донет Одлуком Управног одбора Народне библиотеке
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„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, бр. 215/1 од 16. јуна
2016. године.
II.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца".
У Пожаревцу, 8.7.2016.године Број: 01-06-121/7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
24

08.07.2016.

08.07.2016.
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08.07.2016.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Председник Управног одбора
Др Владан Ђулаковић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,
96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон) и члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата вршиоцу дужности заменице
директора установе Дом здравља Пожаревац у
Пожаревцу
I
Констатује се да је Славици Милановић из
Пожаревца, докторки медицине, специјалисти медицине
рада, престао мандат вршиоца дужности заменице
директора установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу,
дана 7. јуна 2016. године, због истека мандата.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
27
На основу члана 37. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник Републие Србије“, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – испр.), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66.
став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 34.
Статута Народног музеја Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр 1/11) и члана 32. став 1. тачка 10)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године,
доноси

II
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
26
На основу члана 34. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник Републие Србије“, бр. 72/09, 13/16
и 30/16 – испр.), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66.
став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 35.
став 2. тачка 3) Статута Народног музеја Пожаревац
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11) и члана
32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Народног музеја
Пожаревац
I
Разрешава се Милорад Ђорђевић из Пожаревца,
дужности директора Нродног музеја Пожаревац, дана
8.7.2016. године.

08.07.2016.

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Народног музеја Пожаревац
I
Именује се Гордан Бојковић, доктор историјских
наука из Пожаревца, за вршиоца дужности директора
Народног музеја Пожаревац, дана 8.7.2016. године, до
именовања директора установе, а најдуже годину дана
од дана именовања.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
28
На основу члана 126. став 1. тачка 3) Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 66. став 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6)
и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тачка
10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), разматрајући

08.07.2016.
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Одлуку Управног одбора Центра за социјални рад
Пожаревац, број: 03 – 55110 - 4700 од 7. јула 2016. године,
којом је покренута иницијатива за разрешење директора
Центра за социјални рад Пожаревац, Скупштина Града
Пожаревца, на седници од 8. јула 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу дужности директора Центра за
социјални рад Пожаревац
I
Разрешава се Бранислав Поповић дипл. правник
из Пожаревца, дужности директора Центра за социјални
рад Пожаревац, дана 8. јула 2016. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 126. став 1. тачка 3) Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11),
члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члану 66. став 1. и став 3, у вези са чланом 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон) и члану 32.
став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Чланом 126. став 1. тачка 3) Закона о социјалној
заштити прописано је да ће оснивач центра за социјални
рад разрешити директора центра за социјални рад пре
истека мандата ако своје обавезе извршава на начин
који може проузроковати веће сметње у раду центра за
социјални рад.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи
прописано је да органи града обављају послове
предвиђене овим законом за органе општине, као и
друге послове утврђене законом и статутом града, а став
3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се
односе на скупштину општине примењују се на градску
скупштину.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи је прописано да Скупштина општине, у
складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи је прописано да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у складу са
законом именује и разрешава управне и надзорне одборе
и директоре јавних предузећа, установа, организација
и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.
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Руководство Града Пожаревца као оснивач
Центра за социјални рад Пожаревац, дуже време уназад
уочава проблеме у функционисању Центра за социјални
рад Пожаревац, посебно исказане кроз учестале примедбе
корисника. Такође Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца, Служба за послове
финансијске оперативе индиректних корисника је у више
наврата упозоравала директора Центра за социјални рад
Пожаревац да захтеви за пренос средстава нису у складу
са финансијским планом ове установе и да се исти односе
на трошкове репрезентације - угоститељске услуге и ако
су средства за ове намене у финансијском плану Центра
за социјални рад Пожаревац планирана за трошкове за
исхрану корисника Дневног центра на годишњем нивоу,
те да се не може извршити пренос средстава по поднетим
захтевима директора.
Управни одбор Центра за социјални рад
Пожаревац је дана 7. јула 2016. године, под бројем 0106 - 130, доставио Одлуку, број: 03 – 55110 - 4700 од
7. јула 2016. године, којом је покренута иницијатива
за разрешење директора Центра за социјални рад
Пожаревац.
У циљу спречавања могућности да се
проузрокују веће сметње у раду Центра за социјални рад
Пожаревац, а ради предузимања мера заштите интереса
грађана у стању социјалне потребе, донето је решење
као у диспозитиву.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење одлуке
Процењујући финансијске ефекте предлога
Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да
спровођење предлога овог Решења не изискује посебна
средства нити има финансијског ефекта на буџет Града
Пожаревца.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу
у року од 30 дана од дана пријема решења.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
29
На основу члана 125. став 2. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 66. став 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6)
и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон), члана 33. став 1.
Статута Центра за социјални рад Пожаревац („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 5/09), члана 32. став 1.
тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и на
основу сагласности Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике Србије, сектора
за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 119-01-
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123/2016-09 од 4. јула 2016. године, да се на дужност
вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад Пожаревац, именује Татјана Рајић, дипл. социолог,
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директорке
Центра за социјални рад Пожаревац
I
Именује се Татјана Рајић, професор социологије, специјалиста политиколог, за вршиоца дужности
директорке Центра за социјални рад Пожаревац, дана
8.7.2016. године, најдуже једну годину.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

08.07.2016.

III
Мандат новоименованих у Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
у Пожаревцу траје до истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Именовани/именована члан/чланица Надзорног
одбора се разрешава и именује по предлогу овлашћеног
предлагача.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема
истог.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ђ

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
31

30
На основу члана 18. и 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника и члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ у Пожаревцу
I
Разрешавају се у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у
Пожаревцу:
1. Вулић Марко из Пожаревца, председник и
2. Динић Владан из Пожаревца, члан.
II
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ у Пожаревцу:
1. Димитријевић Александар, дипл. инжењер
техологије из Пожаревца, председник и
2. Жугић Драгиша, дипл. грађевински
инжењер из Београда, члан.

На основу члана 18. и 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника/председнице
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу
I
Разрешава се у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу:
1. Ђурић Снежана из Пожаревца, председница.
II
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу:
1. Јаничић Тома, дипл. инжењер саобраћаја из
Пожаревца, председник.
III
Мандат новоименованог у Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у
Пожаревцу траје до истека мандата Надзорног одбора.

08.07.2016.
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IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
Образложење
Именовани/именована члан/чланица Надзорног
одбора се разрешава и именује по предлогу овлашћеног
предлагача.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема
истог.

Образложење
Именовани/именована члан/чланица Надзорног
одбора се разрешава и именује по предлогу овлашћеног
предлагача.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења не може
се изјавити жалба, већ се може поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема
истог.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
32
На основу члана 18. и 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ у Пожаревцу
I
Разрешава се у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“ у
Пожаревцу:
1. Николић мр Љубиша из Пожаревца,
председник.
II
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ у Пожаревцу:
1. Исаковић Мирослав, дипл. правник из
Пожаревца, председник.
III
Мандат новоименованог у Надзорном одбору
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ у
Пожаревцу траје до истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
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На основу члана 16. и 19. Одлуке о оснивању
установе Центар за социјални рад Пожаревац („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 2/12 - пречишћен текст)
и на основу члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова/
чланица Управног одбора и Надзорног одбора
Центра за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланица Управног одбора Центра за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу:
1. Шутовић Радојица из Костолца,
2. Племић др Мирјана из Пожаревца,
3. Станојевић Горан из Пожаревца,
4. Игњатовић Биљана, Центар за социјални
рад Пожаревац у Пожаревцу и
5. Милошевић Смиљана, Центар за социјални
рад Пожаревац у Пожаревцу.
II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланица Надзорног одбора Центра за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу:
1. Милобран Лале из Пожаревца,
2. Рајић Драгана из Пожаревца и
3. Живановић Невена, Центар за социјални
рад Пожаревац у Пожаревцу.
III
У Управни одбор Центра за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу именују се:
1. Трифуновић
Саша
из
Пожаревца,
председник,
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Пејчић Милица из Пожаревца, чланица,
Шутовић Радојица из Костолца, члан,
Ђурђевић Марко, Центар за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу, члан и
Стокић Зоран, Центар за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу, члан.

IV
У Надзорни одбор Центра за социјални рад
Пожаревац у Пожаревцу именују се:
1. Млакар Иван из Костолца, председник,
2. Јовановић Дафина из Пожаревца, чланица
и
3. Илић Љиљана из Пожаревца, Центар за
социјални рад Пожаревац у Пожаревцу,
чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
34
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар за
културу Пожаревац и оснивању три установе у области
културе („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
3/09 - пречишћен текст) и члана 32. став 1. тачка 10)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је

6.
7.

Живковић Јасмина, Историјски архив у
Пожаревцу и
Цветковић Слободанка, Историјски архив у
Пожаревцу.

II
Разрешавају се дужности председника и
члана/чланице Надзорног одбора Историјског архива у
Пожаревцу:
1. Митић Звонимир из Пожаревца,
2. Ивановић Добри из Братинца и
3. Милошевић Дулић Наташа, Историјски архив
у Пожаревцу.
III
У Управни одбор установе Историјског архива у
Пожаревцу именују се:
1. Костић Јелена из Пожаревца, председница,
2. Жикић Мирослав из села Баре, заменик
председнице,
3. Косијер - Пантић Дејана из Пожаревца,
чланица,
4. Цокић Ивана из Пожаревца, чланица,
5. Станојловић Небојша из села Костолца,
члан,
6. Милорадовић Драгана из Пожаревца,
Историјски архив у Пожаревцу, чланица и
7. Цветковић Слободанка из Пожаревца,
Историјски архив у Пожаревцу, чланица.
IV
У Надзорни одбор установе Историјског архива
у Пожаревцу именују се:
1. Николић Живадин из Кличевца, председник
и
2. Марковић Драгана из Пожаревца, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8и

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника, заменика
председника/председнице и чланова/чланица
Управног одбора и Надзорног одбора Историјског
архива у Пожаревцу
I
Разрешавају
се
дужности
председника,
заменика председника и члана/чланица Управног одбора
Историјског архива у Пожаревцу:
1. Митровић Славко из Пожаревца,
2. Николић Живадин из Кличевца,
3. Илић Ивана из Пожаревца,
4. Вучетић Љубиша из Костолца,
5. Станојловић Небојша из Села Костолца,

08.07.2016.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
35
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар за
културу Пожаревац и оснивању три установе у области
културе („Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/09
- пречишћен текст) и на основу члана 32. став 1. тачка
10) Статута града Пожаревца („Службени гласник Града

08.07.2016.
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Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је

V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова/чланица Управног одбора
и Надзорног одбора Народне библиотеке „Илија М.
Петровић“ у Пожаревцу

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ј

I
Разрешавају се дужности председника, заменика
председника и члана/чланице Управног одбора Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу:
1. Ђулаковић Владан из Пожаревца,
2. Љубојевић Никола из Пожаревца,
3. Богдановић Александар из Пожаревца,
4. Благојевић Сузана из Пожаревца,
5. Пајовић Марија из Пожаревца,
6. Зарић Митровић Вера, Народна библиотека
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу и
7. Марковић Ирена, Народна библиотека
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу.
II
Разрешавају се дужности председника и
чланица Надзорног одбора Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ у Пожаревцу:
1. Томић Дубравка из Брадарца,
2. Марјановић Сања из Пожаревца и
3. Живковић Татјана, Народна библиотека
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу.
III
У Управни одбор Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ у Пожаревцу именују се:
1. Јовановић
Урош
из
Пожаревца,
председник,
2. Стојковић Бојан из Брежана, заменик
председника,
3. Андреић Жаклина из Пожаревца, чланица,
4. Радоичић Нинослав из Пожаревца, члан,
5. Милошевић Наташа из Брадарца,
6. Марковић Ирена, Народна библиотека
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, чланица
и
7. Јовановић - Негоицић Татјана, Народна
библиотека „Илија М. Петровић“ у
Пожаревцу, чланица.
IV
У Надзорни одбор Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ у Пожаревцу именују се:
1. Миловановић Душан из Пожаревца,
председник,
2. Живковић Бојана из Пожаревца, чланица и
3. Живковић Татјана, Народна библиотека
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу,
чланица.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
36
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 13. и 15. Одлуке о подели Установе Центар за
културу Пожаревац и оснивању три установе у области
културе („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09
– пречишћен текст) и на основу члана 32. став 1. тачка
10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/председнице,
заменице председнице и чланова Управног одбора и
Надзорног одбора Народног музеја у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника
члана/чланица Управног одбора Народног музеја
Пожаревцу:
1. Живановић Снежана из Пожаревца,
2. Станковић Зоран из Пожаревца,
3. Манојловић Иван из Пожаревца,
4. Стевановић Маја из Пожаревца,
5. Стојановић Милица из Пожаревца,
6. Бранковић Теодора, Народни музеј
Пожаревцу и
7. Јацановић Драган, Народни музеј
Пожаревцу.

и
у

у
у

II
Разрешавају се дужности председника и
члана/чланица Надзорног одбора Народног музеја у
Пожаревцу:
1. Младеновић Душан из Пожаревца,
2. Панић Марија из Пожаревца и
3. Стојадиновић Сања, Народни музеј у
Пожаревцу.
III
У Управни одбор Народног музеја у Пожаревцу
именују се:
1. Смиљковић Милена из Пожаревца,
председница,
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Радуловић Миланка из Пожаревца, заменица
председнице,
Животић Александра из Пожаревца,
чланица,
Стојановић Данијел из Лучице, члан,
Миладиновић Јелена из Пожаревца,
чланица,
Бранковић Теодора, Народни музеј у
Пожаревцу, чланица и
Јацановић Драган, Народни музеј у
Пожаревцу, чланица.

IV
У Надзорни одбор Народног музеја у Пожаревцу
именују се:
1. Стојковић
Радиша
из
Костолца,
председник,
2. Радосављевић Душан из Пожаревца, члан и
3. Радосављевић Марина, Народни музеј у
Пожаревцу, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
37
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана
9. и 11. Одлуке о оснивању установе Центар за културу
у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 3/09 - пречишћен текст) и на основу члана 32. став
1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/председнице
и чланова/чланица Управног одбора и Надзорног
одбора установе Центар за културу у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Управног одбора установе Центар за културу у
Пожаревцу:
1. Гошев Живко из Костолца,
2. Крстић Наташа из Пожаревца,
3. Спасојевић Радиша из Пожаревца,
4. Петровић Марко из Пожаревца,

5.
6.
7.
8.
9.

08.07.2016.

Панић Јовановић Љиљана из Пожаревца,
Огњановић Ратомир из Пожаревца,
Драгутиновић Горан, Центар за културу у
Пожаревцу,
Алексић Александар, Центар за културу у
Пожаревцу и
Јовановић Горан, Центар за културу у
Пожаревцу.

II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Надзорног одбора установе Центар за културу у
Пожаревцу:
1. Пајић Милена из Пожаревца,
2. Винкић Јелена из Пожаревца и
3. Николић Бојан, Центар за културу у
Пожаревцу.
III
У Управни одбор установе Центар за културу у
Пожаревцу именују се:
1. Степић
Слободан
из
Пожаревца,
председник,
2. Рашић Владимир из Пожаревца, заменик
председника,
3. Миловановић Драгослав из Пожаревца,
члан,
4. Кузмановић Горан из Пожаревца, члан,
5. Вељковић Милош из Пожаревца, члан,
6. Огњановић Ратомир из Пожаревца, члан,
7. Николић Бојан, Центар за културу у
Пожаревцу, члан и
8. Јовановић Горан, Центар за културу у
Пожаревцу, члан.
IV
У Надзорни одбор установе Центар за културу у
Пожаревцу именују се:
1. Гошев Живко из Костолца, председник,
2. Радосављевић Данило из Пожаревца, члан
и
3. Јовановић Данка, Центар за културу у
Пожаревцу, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8л
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

08.07.2016.
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5.
6.

На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана
9. и 11. Одлуке о оснивању јавне установе културно спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 7/15 - пречишћен текст)
и члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова/
чланица Управног одбора и Надзорног одбора јавне
установе културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Управног одбора јавне установе културно спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу:
1. Станимировић Радиша из Пожаревца,
2. Војиновић Давор из Дубравице,
3. Жикић Мирослав из села Баре,
4. Живковић Новица из Пожаревца,
5. Бадеа Радиша из Батовца,
6. Животић Саша из Пожаревца,
7. Ђорђевић
Миодраг,
Јавна
установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу,
8. Станковић Мирослав, Јавна установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу и
9. Петровић
Снежана,
Јавна
установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу.
II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланица Надзорног одбора јавне установе културно спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу:
1. Еленков Сашко из Пожаревца,
2. Јаћимовић Ана из Пожаревца и
3. Стојковић Мила, Јавна установа културно
- спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу.
III
У Управни одбор јавне установе културноспортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу:
именују се:
1. Најдовски
Војислав
из
Пожаревца,
председник,
2. Станојевић Бојан из Пожаревца, заменик
председника,
3. Младеновић Дејан из Пожаревца, члан,
4. Дрндаревић Миломир из Пожаревца, члан,

7.
8.
9.
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Добросављевић Зоран из Пожаревца, члан,
Стојимировић Далибор из Пожаревца,
члан,
Марковић Маргита, Јавна установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу, чланица,
Стојковић Нила, Јавна установа културно спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу,
чланица и
Живановић Милош, Јавна установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу, члан.

IV
У Надзорни одбор јавне установе културноспортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу:
именују се:
1. Вуковић Борис из Пожаревца, председник,
2. Бјелаковић Ивана из Пожаревца, чланица и
3. Петровић
Снежана,
Јавна
установа
културно - спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8љ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
39
На основу члана 9. и 11. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст и
3/16) и на основу члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Управног одбора и Надзорног одбора Туристичке
организације Града Пожаревца у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Управног одбора Туристичке организације
Града Пожаревца у Пожаревцу:
1. Бугарин Ратко из Пожаревца,
2. Пајић Милош из Дубравице,
3. Спасић Марина из Пожаревца,
4. Тилић Првослав из Маљуревца,
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Антић Вук из Пожаревца,
Илић Иван, Туристичка организација
Пожаревац у Пожаревцу и
Вујисић Нена, Туристичка организација
Пожаревац у Пожаревцу.

II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Надзорног одбора Туристичке организације
Града Пожаревца у Пожаревцу:
1. Ранђеловић Милош из Пожаревца,
2. Петровић Владимир из Пожаревца и
3. Павловић Балдић Исидора, Туристичка
организација Пожаревац у Пожаревцу.
III
У Управни одбор Туристичке организације
Града Пожаревца именују се:
1. Филиповић
Саша
из
Пожаревца,
председник,
2. Антић Вук из Пожаревца, заменик
председника,
3. Аранђеловић Дејан из Пожаревца, члан
4. Мишић
Милена,
„PC.NET
Travel“,
Пожаревац, чланица и
5. Павловић - Балдић Исидора, Туристичка
организација Града Пожаревцу, чланица.
IV
У Надзорни одбор Туристичке организације
Града Пожаревца именују се:
1. Стевић Бојан из Пожаревца, председник,
2. Лечић Зорица из Костолца, чланица и
3. Шарчевић - Јовић Сандра из Пожаревца,
Туристичка организација Града Пожаревца
у Пожаревцу.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8м
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
40
На основу члана 41, 42. и 46. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 9. Одлуке о оснивању Установе Градски женски
хор „Барили“ у Пожаревцу („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст) и члана 32.
став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),

08.07.2016.

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/председнице,
заменице председнице и чланова/чланица Управног
одбора и Надзорног одбора Установе Градски женски
хор „Барили“ у Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности председника, заменице
председника и члана/чланице Управног одбора Установе
Градски женски хор „Барили“ у Пожаревцу:
1. Спречаковић Каролина из Пожаревца
2. Алексовски Весна из Пожаревца,
3. Анђелковић Весна из Пожаревца,
4. Петровић Весна из Пожаревца,
5. Пејић Радославка из Пожаревца,
6. Јаковљевић Марко из Лучице и
7. Марковић Драгољуб из Пожаревца.

II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланица Надзорног одбора Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревцу:
1. Томић Милица из Пожаревца,
2. Радовановић Сузана из Пожаревца и
3. Величковић Теодора из Пожаревца.

III
У Управни одбор Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревцу именују се:
1. Убавић
Габријела
из
Пожаревца,
председница,
2. Арсић Милица из Пожаревца, заменица
председнице,
3. Живојиновић Радојица из Берања, члан,
4. Радовановић Марина из Пожаревца,
чланица,
5. Цветковић Миливоје из Пожаревца, члан,
6. Миливојевић Живадинка из Пожаревца,
чланица и
7. Стојановић Данијела из Лучице, чланица.

IV
У Надзорни одбор Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревцу именују се:
1. Вучетић Ивана из Пожаревца, председница,
2. Радић Марко из Петке, члан и
3. Стевановић Маја из Пожаревца, чланица.

08.07.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8н
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
41

5.
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Лаловић др Бранислав, специјалиста
медицине рада, Дом здравља Пожаревац у
Пожаревцу.

IV
У Надзорни одбор Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу именују се:
1. Станковић
Сандра
из
Пожаревца,
председница,
2. Јовић Ивана из Пожаревца, чланица и
3. Бањац др Слађана из Пожаревца,
специјалиста радиологије, Дом здравља
Пожаревац у Пожаревцу.

На основу члана 16. и 17. Одлуке о оснивању
Дома здравља Пожаревац („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/10 и 1/11) 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 8.7.2016. године, донела
је

V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/председнице
и чланова/чланица Управног одбора и Надзорног
одбора Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланица Управног одбора Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу:
1. Алексић Божидар из Ћириковца,
2. Петровић Владимир из Пожаревца,
3. Трнавац Марија из Пожаревца,
4. Јоксимовић - Миленковић др Добрила,
специјалиста опште медицине, Дом здравља
Пожаревац у Пожаревцу и
5. Стојковић Драган, лабораторијски техничар,
Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу.
II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Надзорног одбора Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу:
1. Илић др Миодраг из Пожаревца,
2. Радовановић др Бојан из Пожаревца и
3. Кекић - Вуковић др Милева, педијатар, Дом
здравља Пожаревац у Пожаревцу.
III
У Управни одбор Дома здравља Пожаревац у
Пожаревцу именују се:
1. Грујић Горан из Пожаревца, председник,
2. Стојадиновић Александар из Пожаревца,
члан,
3. Петровић Владимир из Пожаревца, члан,
4. Миленковић - Јоксимовић др Добрица,
специјалиста опште медицине, Дом здравља
Пожаревац у Пожаревцу и

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8њ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 5. Одлуке о оснивању и
преузимању оснивачких права над Апотекарском
установом „Пожаревац“ Пожаревац („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст)
и на основу члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова/чланица Управног одбора и
Надзорног одбора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана
Управног одбора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу:
1. Михајловски Владимир из Пожаревца
2. Јовановић Момир из Пожаревца,
3. Вељковић Момчило из Пожаревца,
4. Петровић Саша, дипл. фармацеут спец,
Апотека Пожаревац у Пожаревцу и
5. Миловановић Јасмина, дипл. фармацеут
спец, Апотека Пожаревац у Пожаревцу.
II
Разрешавају се дужности председника и члана
Надзорног одбора установе Апотека Пожаревац у
Пожаревцу:
1. Додиг Северин из Пожаревца,
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Станојевић Драган из Пожаревца и
Вучковић Вилмица, дипл. фармацеут,
Апотека Пожаревац у Пожаревцу.

III
У Управни одбор установе Апотека Пожаревац
у Пожаревцу именују се:
1. Скокић Јасна из Пожаревца, председница,
2. Богдановић Иван из Пожаревца, заменик
председнице,
3. Вељковић Момчило из Пожарвца, члан,
4. Петровић Саша, дипл. фармацеут спец,
Апотека Пожаревац у Пожаревцу, члан и
5. Миловановић Јасмина, дипл. фармацеут
спец, Апотека Пожаревац у Пожаревцу,
чланица.
IV
У Надзорни одбор установе Апотека Пожаревац
у Пожаревцу именују се:
1. Игњатовић Миодраг из Пожаревца,
председник,
2. Додиг Северин из Пожаревца, члан и
3. Вучковић Вилмица, дипл. фармацеут,
Апотека Пожаревац у Пожаревцу, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8о
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
43
На основу члана 36. Закона о задужбинама
и фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/10
и 99/11), члана 13. Одлуке о оснивању Фондације
„Милена Павловић – Барили“ („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 3/09 - пречишћен текст) и члана 32.
став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова/
чланица Управног одбора и Надзорног одбора
Фондације Миленин дом – Галерија Милене
Павловић – Барили у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Управног одбора Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић – Барили у Пожаревцу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

08.07.2016.

Томић Саша из Пожаревца,
Милошевић Зоран из Пожаревца,
Пејић Тамара из Пожаревца,
Живковић Никола из Пожаревца,
Симић Богољуб из Пожаревца,
Миливојевић Живадинка из Пожаревца и
Ристић Ивица из Пожаревца.

II
Разрешавају се дужности председника и члана/
чланице Надзорног одбора Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић – Барили у Пожаревцу:
1. Арчаба Сања из Пожаревца,
2. Бадеа Радиша из Батовца и
3. Михајловић Иван из Пожаревца.
III
У Управни одбор Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић – Барили у Пожаревцу
именују се:
1. Самарџић
Маша
из
Пожаревца,
председница,
2. Оташевић Анђелка из Пожаревца, чланица,
3. Стојић Ивана из Пожаревца, чланица,
4. Мартинковић Ана из Пожаревца, чланица,
5. Милојковић Аца из Пожаревца, члан,
6. Милошевић Зоран из Пожаревца, члан и
7. Петровић Светислав из Пожаревца, члан.
IV
У Надзорни одбор Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић – Барили у Пожаревцу
именују се:
1. Драган Трнавац из Пожаревца, председник,
2. Јовановић Богољуб из Пожаревца, члан и
3. Вучетић Ивана из Пожаревца, чланица.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8п
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
44
На основу члана 5. Одлуке о утврђивању назива
улица и тргова насељених места на територији Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 5/10) и члана 32. и 39. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 -

08.07.2016.
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пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника
и чланова/чланица Комисије за давање предлога
назива улица и тргова Града Пожаревца
I
Именују се у Комисију за давање предлога
назива улица и тргова Града Пожаревца:
1. Бојковић Гордан из Пожаревца, председник,
2. Јовић Иван из Пожаревца, заменик
председника,
3. Богдановић Милица из Пожаревца, чланица,
4. Живковић Марко из Пожаревца, члан,
5. Јовић Љиљана из Пожаревца, чланица,
6. Јовановић - Ђорђевић Катарина из Пожаревца, чланица,
7. Ђорђевић Милорад из Пожаревца, Народни
музеј, члан,
8. Николић Марина из Пожаревца, чланица и
9. Џемаили Орхан из Костолца, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8р
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
45
На основу члана 29. став 4. и 5. Закона о
комуналној полицији („Службени гласник РС“, бр. 51/09)
и члана 32. и 39. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016.
године, донела је

Закона о комуналној полицији учинио кривично дело за
које се гони по службеној дужности и у исту се именују:
Миљковић Далибор из Пожаревца,
одборник Скупштине Града Пожаревца,
председник;
Петровић Катарина из Пожаревца,
одборница Скупштине Града Пожаревца,
чланица;
Крстић Наташа из Пожаревца, одборница
Скупштине Града Пожаревца, чланица,
Лукић Небојша из Пожаревца, Одељење за
инспекцијске послове и послове комуналне
полиције, члан и
Светозаревић Златан из Пожаревца,
Полицијска управа у Пожаревцу, члан.
II
У поступку разматрања притужбе Комисија је
овлашћена да од подносиоца притужбе и другог лица
прикупља потребна обавештења и доказе о чињеницама
и околностима на које се притужба односи, као и да
од Градске управе и полиције тражи потребну помоћ
и сарадњу. Комисија поступак решавања притужбе
закључује достављањем одговора подносиоцу притужбе
у року од 30 дана од дана истека рока за вођење поступка
код начелника Одељења за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције Градске управе града
Пожаревца, односно овлашћеног лица.
IV
Стручне, организационе и административно
техничке послове за Комисију обављаће надлежно
одељење за послове комуналне полиције Градске управе
Града Пожаревца.
V
Накнада за рад председнику и члановима
Комисије исплаћиваће се на исти начин као што се
исплаћује накнада за председника и чланове сталних
скупштинских радних тела.
VI
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8с

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за решавање притужби
на рад комуналних полицајаца и о именовању
председника и чланова/чланица
I
У Комисију за решавање притужби на рад
комуналних полицајаца (у даљем тексту: Комисија), у
случајевима када из притужбе или података прикупљених
у поступку код начелника Одељења за инспекцијске
послове и послове комуналне полиције, односно
овлашћеног лица, произилази сумња да је комунални
полицајац применом овлашћења из члана 29. став 1.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 28. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и на основу члана 32. и
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39. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за запошљавање Града
Пожаревца и именовању председника, заменика
председника и његових чланова/чланица
I
У Савет за запошљавање Града Пожаревца
именују се:
1. Спасовић Бане из Пожаревца, Градоначелник Града Пожаревца, председник;
2. Павловић Саша из Пожаревца, заменик
градоначелника Града Пожаревца, заменик
председника,
3. Мирић Соња из Пожаревца, директор
Националне службе за запошљавање,
Филијале у Пожаревцу, чланица,
4. Ђорђевић Верица из Пожаревца, чланица,
5. Милошевић Зоран из Пожаревца, члан,
6. Петровић - Медовић Сузана из Кленовника,
чланица,
7. Поповић Предраг из Пожаревца, члан,
8. Милосављевић Марко из Пожаревца, члан
и
9. Глишић Горан из Костолца, члан.
II
Задатак Савета за запошљавање Града Пожаревца је да даје мишљења и препоруке надлежном органу
Града у вези са:
1. доношењем програма,
2. организовањем јавних радова и радним
ангажовањем незапослених у извођењу
јавних радова,
3. додатним образовањем и обуком и
4. другим питањима од интереса за
запошљавање.
III
Стручне и административно - техничке послове
за потребе Савета обављаће надлежно одељење
за друштвене делатности Градске управе Града
Пожаревца.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8т
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

08.07.2016.
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На основу члана 1. Одлуке о образовању Савета
за младе Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 3/08) и члана 32. и 39. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова/чланица Савета за младе Града Пожаревца
I
Именују се у Савет за младе Града Пожаревца:
1. Стојановић
Драган
из
Пожаревца,
председник,
2. Савић Далибор из Драговца, заменик
председника,
3. Премческа Катарина из Пожаревца, чланица,
4. Алексић Немања из Трњана, члан,
5. Новаковић Милош из Маљуревца, члан,
6. Радојковић Александар из Пожаревца, члан,
7. Остојић Александар из Пожаревца, члан,
8. Томић Стефан из Пожаревца, члан и
9. Стефановић Маја из Пољане, чланица.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ћ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др.
закон, 41/09 и 112/15) и члана 32. и 39. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за комасацију Града
Пожаревца и о именовању председнице, заменице
председнице, чланова/чланица, секретара и њихових
заменика/заменица
I
У Комисију за комасацију Града Пожаревца
именују се:

08.07.2016.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Пандуровић Милијана, дипл. правник из
Пожаревца, председница, а Кукољ Сања,
дипл. правник, Одељење за имовинскоправне, комуналне послове и саобраћај
Градске управе Града Пожаревца заменица
председнице,
Беговић Млађана, инжењер геодезије,
Служба за катастар непокретности, чланица,
а Цвејић Саша, геометар, заменик чланице,
Трифуновић Александар из Дрмна, члан, а
Динић Дарко из Пожаревца, заменик члана,
Зафировић - Стојановић Милена, дипл.
инжењер пољопривреде из Пожаревца,
чланица, а Перић Бошко, дипл. инжењер
пољопривреде, Одељење за привреду,
локални економски развој и заштиту
животне средине Градске управе Града
Пожаревца, заменик чланице,
Живковић Драгана, дипл. правник, Одељење
за имовинско - правне, комуналне послове и
саобраћај Градске управе Града Пожаревца,
чланица, а Урошевић Никола, дипл. правник
из Пожаревца, заменик чланице,
Андрејић
Милена,
дипл.
инжењер
архитектуре из Пожаревца, чланица,
а Петровић Драгана, дипл. инжењер
архитектуре из Пожаревца, заменица
чланице,
Миловановић Снежана из Пожаревца,
чланица, а Јуришић Јована, Одељење за
урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Пожаревца, заменица чланице
и
Марјановић Зоран, дипл. правник, Одељење
за имовинско - правне, комуналне послове и
саобраћај Градске управе Града Пожаревца,
секретар Комисије.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8у
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15) и члана 32. и
39. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
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Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града
Пожаревца у државној својини и о именовању
председника, заменице председника, чланова и
секретара
I
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:
1. Зоран Марјановић, дипл. правник Одељења
за имовинско - правне, комуналне послове
и саобраћај, председник,
2. Јанковић Александра из Пожаревца,
заменица председника,
3. Перић Бошко, дипл. инжењер пољопривреде, Одељење за привреду, локални
економски развој и заштиту животне
средине Градске управе Града Пожаревца,
4. Ракић Новица, инжењер геодезије, Служба
за катастар непокретности, члан,
5. Перић Иван, доктор ветеринарске медицине
из Пожаревца, члан,
6. Јузбашић
Дејан,
дипл.
инжењер
пољопривреде из Пожаревца, члан и
7. Тирнанић Иван, дипл. инжењер саобраћај,
Одељење за имовинско - правне, комуналне
послове и саобраћај Градске управе Града
Пожаревца, секретар Комисије.
Заменица председника учествује у раду и
одлучивању Комисије, а замењује председника у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
II
Задатак Комисије је да израђује годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини, којим ће утврдити врсту
и обим радова које треба извршити у свакој години,
динамику извођења радова и улагања средстава, податке
који се односе на пољопривредно земљиште у својини
Републике Србије (у даљем тексту: у државној својини),
и то податке о:
1) укупној површини и површини по
катастарским општинама пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
града Пожаревца;
2) корисницима пољопривредног земљишта у
државној својини;
3) закупцима пољопривредног земљишта у
државној својини;
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3) површини
пољопривредног
земљишта
у државној својини која није дата на
коришћење;
4) 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
5) стању заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини.
III
Орган надлежан за послове вођења јавне
евиденције о непокретностима дужан је да достави
потребне податке Комисији, без накнаде.
IV
Комисија је дужна да предлог годишњег
програма из тачке II овог решења израђује и доставља
Скупштини Града Пожаревца на усвајање најкасније до
краја текуће године за наредну годину.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ф
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

08.07.2016.

Лазић Милан, дипл. правник, Одељење за
имовинско - правне, комуналне послове и
саобраћај, председник,
Урошевић Никола, дипл. правник, Одељење
за имовинско - правне, комуналне послове и
саобраћај, заменик председника,
Миловановић Снежана из Пожаревца,
чланица,
Влајковац Јоргованка из Пожаревца,
чланица,
Стефановић Срђан из Пожаревца, члан,
Живковић Марко из Ћириковца, члан и
Стојадиновић Лела, дипл. инж. пољопривреде, Одељење за привреду, локални
економски развој и заштиту животне
средине, секретар Комисије.

II
Задатак Комисије из тачке I 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 надлежно одељење
за послове пољопривреде Градске управе Града
Пожаревца.
V
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8х
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 3. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 9/09) и
члана 27. и 34. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца” бр. 4/13 - пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 8.7.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
и о именовању председника, чланова/чланица и
секретара
I
У Комисију за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини, именују се:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
51
На основу члана 32. став 1. тачка 6) и 62.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници од 8.7.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за безбедност Града Пожаревца
и о именовању председника, заменика председника и
чланова/чланица
I
У Одбор за безбедност Града Пожаревца, као
повремено саветодавно радно тело Скупштинe Града
Пожаревца (у даљем тексту: Одбор), именују се:

08.07.2016.
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- за председника Бојан Илић, председник
Скупштине Града Пожаревца, а за заменика
председника Бане Спасовић , Градоначелник
Града Пожаревца;
- за чланове:
1. Срђан Лазић, начелник Полицијске управе у
Пожаревцу,
2. Светозаревић Златан, Полицијска управа у
Пожаревцу,
3. Месаровић Драган, пуковник, Команда
гарнизона у Пожаревцу,
4. Савић Иван, председник Градске општине
Костолац,
5. Ракић Драган, Дом здравља у Пожаревцу,
6. Јоксимовић Велиша, начелник Школске
управе у Пожаревцу,
7. Митровић Саша из Пожаревца,
8. Радовановић Драган из Пожаревца,
9. Крстић Дејан из Пожаревца,
10. Сокнић др Јасмина, специјалиста за дечју
психијатрију, Дом здравља Пожаревац,
11. Николић Весна, дипл. социјални радник,
Дом здравља Пожаревац,
12. Новаковић Дејан, управник Казнено поправног завода у Пожаревцу,
13. Исаковић Мирослав, управник Казнено поправног завода за жене у Пожаревцу,
14. Дубајић Снежана, Основни јавни тужилац у
Пожаревцу,
15. Петровић Драган, Виши јавни тужилац у
Пожаревцу,
16. Љиљана Дабић из Пожаревца ,
17. Марко Милојевић, члан Градског већа Града
Пожаревца,
18. Јовић Слободан, директор ЈКП „Комуналне
службе“ Пожаревац,
19. Дејан Савић из Пожаревца
20. Драгослав Ђокић, „Костолац услуге“ и
21. Саша Игњатовић из Пожаревца.
III
Задатак Одбора је успостављање ближе
сарадње између Града Пожаревца, Полицијске управе у
Пожаревцу и других надлежних субјеката на побољшању
и унапређењу опште безбедности и сигурности грађана.
Одбор има задатак праћења стања безбедности у
области превенције криминалитета, превенције у области
безбедности саобраћаја, организовања активности
у области колективне безбедности становништва,
превенције болести зависности, превенције епидемија
заразних болести, спречавање и сузбијање других
асоцијалних и девијантних понашања у свим областима
живота и рада на територији града Пожаревца и давање
потребних сугестија у том правцу.
IV
Одбор ради на седници, којој присуствује
већина чланова, а одлучује већином гласова присутних
чланова.
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V
Одбор у свом раду доноси закључке и
препоруке.
Ради разматрања питања из своје надлежности
Одбор може образовати пододборе из редова чланова
Одбора и других стручњака.
VI
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Одбора обављаће Одељење
за општу управу и скупштинске послове.
VII
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ц
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
52
На основу члана 52. став 1, 2, 3, 5. и 6. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца,
на седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/председнице
и три члана/чланице Комисије за планове
Града Пожаревца
I
Разрешава се у Комисији за планове Града
Пожаревца:
1. Ранковић Милан, дипл. грађевински
инжењер из Пожаревца, председник,
2. Благојевић Драган, инжењер геодезије из
Пожаревца, члан,
3. Павловић Аца, дипл. инжењер саобраћаја
из Пожаревца, члан и
4. Богдановић проф. др. Ружица, дипл. инж.
архитектуре из Београда, чланица.
II
Именују се у Комисију за планове Града
Пожаревца:
1. Ранђеловић Гордана, дипл. инжењер
архитектуре из Пожаревца, председница,
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Паповић Предраг, Служба за катастар
непокретности у Пожаревцу, члан,
Андрејић
Милена,
дипл.
инжењер
архитектуре из Пожаревца, чланица и
Ивановић
Милош,
дипл.
инжењер
архитектуре из Пожаревца, члан.

III
Мандат новоименованих у Комисији за планове
траје до истека мандата Комисије.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 17. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/11), члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника/
председнице, заменика председника и чланова/
чланица Комисије за грађевинско земљиште Града
Пожаревца
I
Разрешавају се у Комисији за грађевинско
земљиште Града Пожаревца:
1. Марковић Зоран из Костолца,
2. Пуклин Драгутин из Пожаревца,
3. Вујчић Слађана из Пожаревца,
4. Станојевић Јовица из Пожаревца,
5. Траиловић Зоран из Пожаревца,
6. Смиљковић Маја из Пожаревца,
7. Микић Миодраг из Пожаревца,
8. Илић Дарко из Пожаревца и
9. Миленковић Златко из Брадарца.
II
Именују се у Комисију за грађевинско земљиште
Града Пожаревца:
1. Вујчић Слађана из Пожаревца, председница,
2. Стојадиновић Александар из Пожаревца,
заменик председнице,

Миловановић Снежана из Пожаревца,
чланица,
Живановић Новица из Пожаревца, члан,
Урошевић Никола из Пожаревца, члан,
Пауновић Ивана из Пожаревца, чланица,
Смиљковић Маја из Пожаревца, чланица,
Манојловић Иван из Пожаревца, члан и
Барјактаревић Сенад из Пожаревца, члан.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ч

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.

08.07.2016.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 15. став 1 тачка 4, члана 33.
став 1. тачка 4) и члана 42. став 6. Закона о ванредним
ситуацијама ( „Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/2011
и 93/2012 ), члана 8. и 9. Уредбе о ставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”,
бр. 98/10) и члана 32. тачка 6) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 4/13 пречишћен текст), на предлог Градоначелника Града
Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 8.7.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Градског
Штаба за ванредне ситуације на територији Града
Пожаревца
I
Разрешава се дужности члан Градског Штаба за
ванредне ситуације на територији Града Пожаревца:
1. Саша Митровић, Начелник Полицијске
управе Пожаревац.
II
За чланове Градског Штаба за ванредне ситуације
на територији Града Пожаревца именују се:
1. Слободан Перовић, дипл. геолог,
2. Александар Димитријевић, технолог,
3. Иван Јовић, члан Градског већа,
4. Урош Урошевић, новинар Радио „БУМ“
Пожаревац,
5. Срђан Лазић, Начелник Полицијске управе
Пожаревац,
6. Бојан Илић, Председник Скупштине Града
Пожаревца и

08.07.2016.
7.
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Драгослав Ђокић, директор „Костолац
услуге“

III
Мандат новоименованих чланова Градског
Штаба за ванредне ситуације на територији Града
Пожаревца траје до њиховог разрешења и именовања
нових чланова.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8ш
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. ст. 1, 2,
3 и 11. и члана 55. ст. 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15),
члана 11. Одлуке о оснивању Предшколске установе
,,Љубица Вребалов“ у Пожаревцу (,,Службени гласник
Града Пожаревца, бр. 4/11) и члана 32. став 1. тачка 10)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 8.7.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова/чланица и именовању
чланова/чланица Управног одбора Предшколске
установе ,,Љубица Вребалов“ у Пожаревцу
I
Разрешавају се дужности члана/чланице
Управног одбора Предшколске установе „Љубица
Вребалов“ у Пожаревцу:
1. Богићевић Саша из Маљуревца, представник
локалне самоуправе;
2. Јеремић Боjан из Пожаревца, представник
локалне самоуправе;
3. Јовановић
Тихомир
из
Пожаревца,
представник локалне самоуправе;
4. Рајчић Нада, представник запослених;
5. Поповић Оливера, представник запослених;
6. Животић
Славица,
представник
запослених;
7. Сарафиновић
Катарина
из
Петке,
представник родитеља;
8. Стојадиновић Александар, представник
родитеља и

9.
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Тодић
Александар
представник родитеља.

из

Пожаревца,

II

Именују се за члана/чланицу Управног
одбора Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у
Пожаревцу:
1. Башић Мићо из Пожаревца, представник
локалне самоуправе;
2. Крстић Драган из Пожаревца, представник
локалне самоуправе;
3. Пантић Иван из Пожаревца, представник
локалне самоуправе;
4. Рајчић Нада из Костолца, представник
запослених;
5. Јовановић
Снежана
из
Пожаревца,
представник запослених;
6. Бранковић - Ивић Милица из Пожаревца,
представник запослених;
7. Миловановић Војкан из Пожаревца,
представник родитеља;
8. Бранковић Душан из Лучице, представник
родитеља и
9. Гајић Миодраг из Пожаревца, представник
родитеља.
III
Мандат новоименованих чланова/чланица
Управног одбора Предшколске установе „Љубица
Вребалов“ у Пожаревцу“ траје четири године.
IV
Ово решење је коначно.
V
Диспозитив овог решења објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 8.7.2016. године Број: 01-06-121/8а1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Илић, с.р.
56
На основу члана 58. став 4. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст) и члана 11. Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
3/16), Комисија за прописе Скупштине Града Пожаревца,
на седници од 6.7.2016. године утврдила је пречишћен
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текст Одлуке о оснивању Туристичке организације Града
Пожаревца.
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Туристичке
организације Града Пожаревца обухвата:
1. Одлуку о оснивању Туристичке организације
Пожаревац (пречишћен текст) („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 3/09) и
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о оснивању Туристичке организације Пожаревац
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/16), из које
су изостављени члан 11. којим је задужена Комисија за
прописе да утврди пречишћен текст одлуке и део члана
12. којим је утврђено када та одлука ступа на снагу.
Члан 6. и 8. се примењују од именовања Управног
одбора и Надзорног одбора у новом сазиву.

-

-

-

У Пожаревцу, 6.7.2016. године Број: 01-06-121
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

-

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијел Љубојевић, дипл. правник, с.р.
ОДЛУКА
о оснивању Туристичке организације Града
Пожаревца
(Пречишћен текст)
Члан 1.
Град Пожаревац оснива Туристичку организацију
као јавну службу ради вршења послова развоја, очувања
и заштите туристичких вредности.
Назив
организације
је:
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
Члан 2.
Туристичка организација Града Пожаревца има
својство правног лица и уписује се у судски регистар.
Седиште Туристичке организације Града
Пожаревца је у Пожаревцу, улица Вељка Дугошевића
број 25.
Поједини послови Туристичке организације
Града Пожаревца обављају се ван пословног седишта, у
Пожаревцу, у улици Моше Пијаде број 1.
Члан 3.
У вршењу послова из члана 1. ове одлуке
Туристичка организација Града Пожаревца нарочито:
- изграђује програм развоја туризма и
одговарајућих планских аката у складу
са прописима о планирању и уређењу
простора за туристичка места на подручју
Града Пожаревца;
- подстиче унапређење општих услова за
прихват и боравак туриста у граду;
- прати и анализира кретања домаћих и
страних туриста, организује истраживање

-

-

-

-

-

-
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туристичког тржишта од интереса за
информативно - пропагадну делатност
Града Пожаревца и друге органе;
усмерава и координира активност носилаца
туристичке понуде на обогаћивању и
подизању нивоа квалитета туристичких
и комплементарних садржаја у стварању
атрактивног туристичког амбијента на
подручју Града;
организује туристичке информативнопропагандне и промотивне делатности,
културне, спортске и друге манифестације
од интереса за унапређивање туризма у
граду;
посебан значај придаје организовању и
унапређењу „Љубичевских коњичких игара“
као манифестације међународног карактера
и од ширег значаја за туризам Републике
Србије;
програмира и организује туристичкопропагандну информативну делатност
у циљу обавештавања посетиоца о
туристичким и културним вредностима
Пожаревца и шире;
обезбеђује пропагандно - информативна
средства којима се популаришу и афирмишу
могућности Града у туризму ( издавачка,
аудио визуелна делатност, наступи на
сајмовима и манифестацијама и друга
пропагандна средства);
формира и развија информативни систем
за потребе туризма у Граду Пожаревцу и
обезбеђује његово повезивање са другим
информативним системима градова и
Републике Србије;
усмерава и координира иницијативе и
активности привредних субјеката и других
организација на формирању и пласману
туристичких производа или производа у
туристичке сврхе;
сарађује са туристичким организацијама
градова у земљи и иностранству;
припрема оперативни програм развоја
туризма у Граду Пожаревцу ( туристичка
понуда Града Пожаревца, излетнички
туризам, Ергела „Љубичево“, археолошки
локалитет
Viminacijum,
градске
амбијенталне
целине
Пожаревца
и
Костолца, излетишта, манастирски и сеоски
амбијенти, хотели, кафане, ресторани и
други садржаји);
покреће и организује активности у циљу
побољшања квалитета услуга у туризму,
развијању туристичке свести, туристичке
културе и заштите и унапређења животне
средине;
сарађује са школом за образовање
туристичких
радника,
са
научним
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институцијама из области туризма, обавља
и друге послове утврђене статутом.
Члан 4.
Делатности Туристичке организације су:
01.70 – Лов, траперство и одговарајуће услужне
делатности
16.29 – Производња осталих производа од дрвета, плуте,
сламе и прућа
18.12 – Остало штампање
18.13 – Услуге припреме за штампу
18.20 – Умножавање снимљених записа
23.41 – Производња керамичких предмета за домаћинство
и украсних предмета
23.49 – Производња осталих керамичких и порцеланских
производа
46.39 – Неспецијализована трговина на велико храном,
пићима и дуваном
46.41 – Трговина на велико текстилом
46.42 – Трговина на велико одећом и обућом
46.43 – Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство
46.44 – Трговина на велико порцуланом, стакленом
робом и средствима за чишћење
46.45 – Трговина на велико парфимеријским и
козметичким производима
46.49 – Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
46.51 – Трговина на велико рачунарима, рачунарском
опремом и софтверима
46.90 – Неспецијализована трговина на велико
47.11 – Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном
47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
47.21 – Трговина на мало воћем и поврћем
47.29 – Остала трговина на мало храном у
специјализованим продавницама
47.78 – Остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама
47.79 – Трговина на мало половном робом у
продавницама
47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко
интернета
47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги
и пијаца
49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника
49.32 – Такси превоз
50.30 – Превоз путника унутрашњим пловним путевима
52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају
52.22 – Услужне делатности у воденом саобраћају
55.10 – Хотели и сличан смештај
55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
55.30 – Делатност кампова, ауто - кампова и кампова за
туристичке приколице
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55.90 – Остали смештај
56.10 – Делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката
56.21 – Кетеринг
56.29 – Остале услуге припремања и послуживања
храном
56.30 – Услуге припремања и послуживања храном
58.11 – Издавање књига
58.12 – Издавање именика и адресара
58.14 – Издавање часописа и периодичних издања
58.19 – Остала издавачка делатност
58.21 – Издавање рачунарских игара
58.29 – Издавање осталих софтвера
59.11 – Производња кинематографских дела, аудио визуелних производа и телевизијског програма
59.12 – Делатност које следе након фазе снимања
у производњи кинематографских дела и
телевизијског програма
59.12 – Дистрибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела и телевизијског програма
59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике
62.01 – Рачунарско програмирање
62.02 – Консултантске
делатности
у
области
информационе технологије
62.03 – Управљање рачунарском технологијом
62.09 – Остале услуге информационе технологије
63.11 – Обрада података, хостинг и слично
63.12 – Веб портали
63.99 – Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
66.22 – Делатност заступника и посредника у
осигурању
70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу
73.11 – Делатност рекламних агенција
73.12 – Медијско представљање
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења
74.10 – Специјализоване дизајнерске делатности
74.20 – Фотографске услуге
74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности
77.11 – Изнајмљивање и лизинг аутомобила и моторних
возила
77.34 – Изнајмљивање и лизинг опреме за водени
саобраћај
77.40 – Лизинг интелектуалне својине и сличних
производа, ауторских дела и предмета сродних
права
79.11 – Делатност путничких агенција
79.12 – Делатност тур - оператора
79.90 – Остале услуге резервације и делатности повезане
са њима
82.19 – Фотокопирање, припремање документа и друга
специјализована канцеларијска подршка
82.30 – Организовање састанака и сајмова
84.13 – Уређење послова и допринос успешнијем
пословању у области економије
91.02 – Делатност музеја, галерија и збирки
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91.03 – Заштита и одржавање непокретних културних
добара, културно - историјских локација, зграда
и сличних туристичких споменика
91.04 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и
заштита природних вредности
92.00 – Коцкање и клађење
93.11 – Делатност спортских објеката
93.19 – Остале спортске делатности
93.21 – Делатност забавних и тематских паркова
93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности
94.11 – Делатност пословних удружења и послодаваца
94.12 – Делатност струковних удружења
94.99 – Делатност осталих организација на бази
учлањења
96.09 – Остале непоменуте сличне делатности.“
Члан 5.
Средства за остваривање и рад Туристичке
организације обезбеђују се из буџета Града Пожаревца,
боравишне таксе и сопствене пропагандно - привредне
делатности Туристичке организације.
Члан 6.
Обављање делатности Туристичке организације
Града Пожаревца и реализација програма Туристичке
информативно- пропагандне и промотивне делатности
финансираће се из средстава боравишне таксе у складу са
законом , средстава буџета Града Пожаревца, средстава
заинтересованих субјеката у туристичкој пропаганди и из
других привредних делатности Туристичке организације
у складу са програмом који доноси Скупштина Града
Пожаревца за сваку календарску годину.
Члан 7.
Органи Туристичке организације Града
Пожаревца су: директор, Управни одбор и Надзорни
одбор.
Управни одбор и Надзорни одбор именују се на
период од четири године.
Члан 8.
Директор представља и заступа Туристичку
организацију Града Пожаревца, извршава одлуке
Управног одбора, организује и руководи радом
Туристичке организације, обезбеђује законитост рада
и врши друге послове одређене законом и статутом у
делатности Туристичке организације.
Директора именује и разрешава Скупштина
Града Пожаревца.
Мандат директора траје 4 године са правом
поновног избора.
Члан 9.
Управни одбор Туристичке организације Града
Пожаревца именује и разрешава Скупштина Града
Пожаревца.
Управни одбор има пет чланова.
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У Управни одбор именује се по један представник
оснивача и представник запослених, а остали чланови
Управног одбора именују се из реда научних и стручних
лица из области туризма, као и из привредних субјеката и
других организација које обављају делатност из области
туризма.
Члан 10.
Управни одбор:
- доноси Статут Туристичке организације
Града Пожаревца;
- доноси Годишњи програм рада Туристичке
организације;
- доноси програм туристичко - информативне,
пропагандне и промотивне делатности;
- усваја финансијски план;
- усваја извештај о пословању и годишњи
обрачун; и
- врши и друге послове утврђене статутом.
Члан 11.
Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина
Града Пожаревца.
Надзорни одбор има 3 члана од којих је један
представник оснивача.
Надзорни одбор врши контролу финансијско материјалног пословања Туристичке организације.
Члан 12.
У вршењу надзора Надзорни одбор једанпут
годишње, а по потреби и више пута, извештава Управни
одбор Туристичке организације и Скупштину Града
Пожаревца о нађеном стању.
Члан 13.
Статутом Туристичке организације Града
Пожаревца ближе се одређује делокруг рада и
унутрашња организација, надлежност органа Туристичке
организације, заступање и представљање, права, обавезе
и одговорности запослених, начин организовања послова
и друга питања од значаја за пословање Туристичке
организације.
Члан 14.
Скупштина Града Пожаревца даје сагласност
на статут, годишњи програм рада и програм туристичкеинформативно-пропагандне и промотивне делатности и
финансијски план Туристичке организације.
Члан 15.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Туристичкој организацији Града Пожаревца
примењују се прописи који се односе на установе из
области јавних служби.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПOЖАРЕВЦА
1
На основу члана 72. и члана 76. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16 - испр.),
члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник
РС“, бр. 51/09 и 99/11 - др. закони), члана 91. Статута
Града Пожаревца ( „Службни гласник Града Пожаревца“
4/13 – пречишћени текст) и члана 26. став 7. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16), Градско
веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 17. јуна
2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ
ДРУШТАВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују начин,
мерила и критеријуми за избор програма и пројеката
културно - уметничких друштава а финансирају се
односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца (у
даљем тексту: Град ).
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање програма и
пројеката културно - уметничких друштава, врши се
на основу јавног конкурса који расписује Градско веће
Града Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће).
Члан 3.
Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се
објављује у локалном листу „Реч народа“ и на званичном
сајту Града Пожаревца.
Рок за подношење пријава на конкурс из става 1.
овог члана је 15 дана од дана објављивања.
Конкурс се расписује за сваку буџетску годину.
Члан 4.
На конкурс се могу пријавити културноуметничка друштва, чије је седиште на подручју Града
Пожаревца, који у оквиру својих програма негују
културни идентитет Града Пожаревца, као и народа
односно народности којој припада.
Под подручјем Града Пожаревца (у даљем
тексту: подручје Града) у смислу овог правилника
подразумева се подручје Градске општине Пожаревац,
изузев подручја Градске општине Костолац.
Члан 5.
Пријава на конкурс мора да садржи:
1) Попуњен образац пријаве,
2) Програм односно пројекат којим се
конкурише за средства, са описом истог,

циљевима који се постижу његовом
реализацијом, тачним подацима о буџету
пројекта и изворима финансирања, времену
и носиоцима реализације пројекта,
3) Доказ о упису у регистар код надлежног
органа,
4) Статут или оверену фотокопију извода из
статута организације у коме је утврђено да
се циљеви организације остварују у области
у којој се програм реализује,
5) Извештај буџетског инспектора да су
средства добијена претходне године
намески трошена,
6) Биографију подносиоца – опис претходних
искустава, достигнућа и активности
(значајни пројекти и активности) – до
максимално две стране текста А4 формата,
7) друге податке који су саставни део пријаве
на конкурс.
Документација наведена у тачки 3), 4) и
5) претходног става доставља се у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежних служби Градске
управе или надлежног суда.
Члан 6.
Неће се разматрати:
− неблаговремене и непотпуне пријаве,
− пријаве упућене факсом или електронском
поштом
− пријаве оних учесника на конкурсу који
су претходних година остварили право
на финасирање односно суфинансирање
пројекта средствима из буџета Града а нису
поднели извештај о реализацији пројекта
− пријаве чији подносилац није извршио
своје досадашње обавезе према Граду
у вези пројеката културно-уметничких
друштава, које је Град финансирао односно
суфинансирао.
Члан 7.
О избору програма и пројеката по расписаном
конкурсу одлучује комисија, коју образује Градско веће
Града Пожаревца.
Комисија из става 1. овог члана има председника
и четири члана, одлуке доноси на седницама.
Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи
председник Комисије.
Комисија своје одлуке доноси руководећи се
оценом програма и пројеката на основу критеријума
прописаних овим правилником.
Члан 8.
Сваком предлогу програма и пројекта Комисија
ће доделити одређен број бодова од укупних 100, у

Страна 70 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

складу са критеријумима, на основу чега ће бити сачињен
предлог листе програма и пројеката.
Критеријуми за бодовање предлога пројекта:
1) редован рад секција (по броју секција) за
друштва која испуњавају услове из члана 4.
овог правилника........................ 5-10 бодова
2) учешће на градским смотрама ..... 5 бодова
3) учешће на регионалним смотрама .... 10 бодова
4) учешће на републичким смотрама .... 15 бодова
5) учешће на међународним смотрама ... 20 бодова
(само уколико постоји званичан позив за
учешће Граду Пожаревцу или Центру за
културу)
6) освојене награде на градским, општинским
и републичким такмичењима ...... 10+10 бодова
7) организација фестивала (уколико је КУД
носилац) ......................................... 5 бодова
8) учешће у јавним културним манифестацијама .......................................... 5 бодова
9) стимулација................................... 10 бодова
Стимулација културно-уметничких друштава из
претходног става распоређиваће се на следећи начин:
- уколико се радом и презентацијом Града
издвојило изнад осталих корисника
(ангажовање и учешће у културним и
туристичким манифестацијама у Граду
Пожаревцу или је било укључено у културну
размену у земљи и иностранству)

08.07.2016.

Градска управа Града Пожаревца прати
реализацију програма и врши контролу његове
реализације.
Kултурно - уметничко друштво које је корисник
дотације, односно реализатор програма дужан је да
Градској управи Града Пожаревца, у сваком моменту,
омогући контролу реализације програма и увид у сву
потребну документацију. Ако се приликом контроле
утврди ненаменско трошење средстава градоначелник
Града Пожаревца је дужан да раскине уговор, а корисник
дотације је дужан да врати пренета средстава са законском
каматом.
Kорисник дотације подноси Градској управи
Града Пожаревца, буџетском инспектору извештај о
реализацији програма.
По завршетку програма корисник дотације
доставља завршни извештај а најкасније до 15. јануара
наредне године.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана
од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца.“
У Пожаревцу, 17.јуна 2016. године
Број: 01-06-106-/2016-23
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 9.
Комисија разматра пријаве и утврђује предлог
листе за финансирање односно суфинансирање која ће се
објавити на званичној интернет страници Градске управе
и на Огласној табли Градске управе Града Пожаревца.
На предлог листе, учесници конкурса имају
право приговора Комисији у року од 3 (три) дана од дана
објављивања листе.
Након одлучивања о приговорима, предлог
коначне листе Комисија доставља Градском већу Града
Пожаревца на одлучивање.
Коначну одлуку о избору програма доноси
Градско веће Града Пожаревца, а Градоначелник Града
Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна
права, обавезе и одговорности уговорних страна.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Члан 10.
Буџетска средства за реализацију програма и
пројекта, преносе се кориснику на основу уговора који
закључује градоначелник са носиоцем пројекта, односно
корисником средстава.
Уговором се ближе уређују међусобна права и
обавезе и начин контроле извршења уговора.
Коначна листа обављује се на званичној интернет
презентацији Града Пожаревца.

Доставити:
- Милени Несторовић, начелници Одељења за
друштвене делатности
- Дејану Крстићу, члану Градског већа Града
Пожаревца
- Небојши Трајковићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

Члан 11.
Пројекат се мора реализовати до 31. децембра
текуће године.

Градско веће Града Пожаревца, на седници
одржаној дана 1. јула 2016. године, на основу члана 26.
став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца

2

08.07.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и
7/16), донело је
ПРАВИЛНИК
о награђивању ученика основних и средњих школа
на територији Града Пожаревца и додели награда
поводом Дана радника у образовању
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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 и право на доделу награда
појединцима и правним лицима поводом Дана радника
у образовању.
Средства за доделу награда из става 1. овог
члана обезбеђују се у буџету Града Пожаревца.
II
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
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 надлежног Министарства из области
просвете.
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 и
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средњих школа на територији Града Пожаревца који
су освојили једно од прва три места на републичком
или међународном такмичењу под покровитељством
надлежног Министарства из области просвете (у даљем
тексту: Комисија).
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 надлежног Министарства из
области просвете, о којој одлучује Градско веће Града
Пожаревца.
III
ДОДЕЛА НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА РАДНИКА
У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 8.
Поводом обележавања дана радника у
образовању награђују се и похваљују појединци за
изузетно постигнуте резултате у васпитно – образовној
делатности и похваљују правна лица за постигнуте
резултате у друштвено – политичкој, културној и
јавној делатности, као и дати допринос у васпитно –
образовној делатности у основним и средњим школама и
предшколској установи на територији Града Пожаревца.
Члан 9.
Награде се додељују у новчаним износима,
признањима, повељама и захвалницама.
Градско веће Града Пожаревца сваке године
посебним актом утврђује висину појединачног износа
награде.
Члан 10.
Појединачне награде се додељују:
1) за животно дело и
2) за изузетне резултате постигнуте
образовно – васпитном раду.

у

Члан 11.
Предузећима, месним и другим организацијама
ван образовања, за успешну сарадњу и резултате као и
њиховом доприносу за развој образовања, додељују се
захвалнице.
IV
КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ПОВОДОМ
ДАНА РАДНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 12.
Основни критеријуми за награђивање и
похваљивање произилазе из улоге, значаја и места
васпитања и образовања у нашем друштву као саставног
дела друштвеног рада.
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Члан 13.
Елементи за вредновање резултата рада и
степена остварене сарадње сагласно одредбама члана 8,
9, 10, 11. и 12. правилника су:
1) за васпитно – образовне организације:
- резултати постигнути у васпитно
– образовној делатности и унапређењу
наставно – васпитног процеса,
- резултати рада у културној и јавној
делатности
на
повезивању
школе/
предшколскe установe са друштвеном
средином и
- резултати рада на уређењу школске
средине.
2) појединачне награде:
- за животно дело:
радницима у образовању који у свом
дугогодишњем раду постижу запажене
резултате, односно који несебичним
залагањем доприносе афирмацији личности
радника у образовању како постигнутим
резултатима у васпитању и образовању
младих, тако и на повезивању школе/
предшколске установе са друштвеном
средином, активношћу у друштвено
– политичким организацијама, као и на
основу других елемената који могу да буду
од утицаја за награђивање.
- за изузетне резултате у васпитно –
образовном раду:
радницима у образовању који квалитетним
и комплетним планирањем, применом
иновације,
успешном
организацијом
рада ученичких организација, дружина
и секција, постижу изузетне резултате
у васпитно – образовном раду, својом
активношћу
доприносе
афирмацији
друштвено – политичких и самоуправних
органа и организација како у школи/
предшколској установи, тако и у средини у
којој школа живи и ради, као и на основу
других елемената који могу да буду од
утицаја за награђивање.
- за изузетне резултате ван наставе:
радницима у васпитно – образовним
организацијама
ван
наставе
(административно, техничко и помоћно
особље школе) за изузетан допринос у
постизању укупних резултата васпитно
– образовног рада.
Члан 14.
Предлагачи награда могу бити:
-предузећа, школе, установе и органи Града.
Члан 15.
Предлози треба да буду написани и аргументовани
елементима одређених чланова овог правилника.

08.07.2016.

Члан 16.
Одлуку о додели награда поводом Дана радника
у образовању доноси Одбор за награђивање поводом
дана радника у образовању Града Пожаревца. Одбор
именује Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту:
Одбор).
V
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Стручно – административне послове за потребе
Комисије и Одбора обавља надлежно одељење Градске
управе Града Пожаревца.
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог правилника ставља
се ван снаге Правилник о награђивању ученика основних
и средњих школа на територији Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/14).
Члан 19.
Правилник ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Образложење
Правилником о награђивању ученика основних и
средњих школа на територији Града Пожаревца и додели
награда поводом Дана радника у образовању подстиче се
знање ученика основних и средњих школа на територији
Града Пожаревца који су освојили једно од прва три места
на републичком односно међународном такмичењу, а које
организује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Једнократно награђивање се
односи и на њихове менторе који ученике припремају
за такмичења, на којима су постигнути поменути
резултати. Правилником је обухваћено и једнократно
награђивање и додела захвалница поводом Дана радника
у образовању, наставника, професора, ментора и других
појединаца и правних лица који су дали свој допринос у
целокупном васпитно – образовном раду у школама и у
предшколској установи на територији Града Пожаревца.
Реализацијом правилника Град Пожаревац пружа пуну
подршку васпитању деце, образовању ученика, као и
захвалност њиховим менторима и свима онима који су
својим поступањем на било који начин допринели да
образовање и васпитање деце, рад просветних радника,
буде исказан као један од најзначајнијих сегмената
друштвене заједнице.
Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење правилника
Процењујући
финансијске
ефекте
овог
правилника на буџет Града Пожаревца утврђено је да
су за реализацију овог правилника обезбеђена средства
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 13/15 и 7/16)
у оквиру Програма 9: „Основно образовање”, Програмска
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активност 2002-0001, ПА: Функционисање основних
школа, Функција: 960 „Помоћне услуге образовању“,
Позиција: 71 Економска класификација: 472 „ Накнаде
за социјалну заштиту из буџета” – Ученичке награде,
обезбеђена су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.
годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 13/15
и 7/16) у оквиру Програма 15: „Локална самоуправа”,
Програмска активност 0602-0001, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функција: 960
„Помоћне услуге образовању“, Позиција: 117 Економска
класификација: 423 „ Услуге по уговору” – награде за
Дан радника у образовању, обезбеђена су средства у
износу од 355.000,00 динара.
У Пожаревцу, 1. јула 2016. године
Број:01-06-114/2016-11

Број 9 - Страна 73

јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/16), врши се следећа измена и
допуна:
У члану 5. став 1. тачка 1) после речи „за:“
додаје се реч: „зараде,“.
У члану 7. став 1. алинеја пета мења се и
гласи:
„-програм рада за текућу годину усвојен на начин
предвиђен статутом удружења;“, а алинеја шеста
брише се.
Став 2. мења се и гласи :
„Документација наведена у алинеји од друге
до четврте, доставља се у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежних служби Градске управе или
надлежног суда.“

НАЧЕЛНЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.

У члану 15. став 1. брише се, а став 2. мења
се и гласи: „По завршетку програма удружење као
корисник дотације подноси Градској управи Града
Пожаревца, буџетском инспектору завршни извештај
о реализацији програма а најкасније до 15. јануара
наредне године.“

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Доставити:
- Начелници Одељења за друштвене делатности,
- Одсеку за скупштинске послове
3
На основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони),
члана 1. и 5. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 91.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана 26. став
7. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,7/15
и 7/16), Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. јуна 2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и условима
за избор програма и пројеката удружења која су од

Образложење
Правилником о критеријумима и условима за
избор програма и пројеката удружења која су од јавног
интереса за Град Пожаревац („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/16), у члану 5. став 1. тачка 1.
предвиђено је да се средства могу користити искључиво
наменски и то за реализацију активности из програма –
пројеката и то: за пројекте – програме из области заштите
лица са инвалидитетом за: материјалне трошкове и
трошкове оперативног рада (трошкове превоза, закупа,
штампање материјала, хонораре за спољне сараднике,
комуналне и друге трошкове који прате реализацију
програма-пројекта).
Разлог за доношење овог правилника састоји
се у чињеници да се средства за реализацију пројеката
– програма из области заштите лица са инвалидитетом
користе и за зараде, поготову имајући у виду циљ
финансирања програмских активности ове категорије
корисника средстава.
Члан 12. став 4. Закона о удружењима прописује
да се статутом обавезно уређује назив и седиште
удружења; област остваривања циљева, циљеви ради
којих се оснива; унутрашња организација, органи,
њигова одкучивања; поступак за измене и допуне
статута и поступак доношења и измена других општих
аката удружења, ако их доноси; заступање удружења;
остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања
и престанка чланства; права, обавезе и одговорност
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чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева
и располагање средствима, добит, ако је удружење
обавља; начин одлучивања о статусним променама и
престанку рада; поступање са имовином удружења
у случају престанка удружења; поступак усвајања
финансијских и других извештаја; изглед и садружина
печата; друга питања утврђена законом. Члан 7. став 1.
алинеја пета Правилника о критеријумима и условима за
избор програма и пројеката удружења која су од јавног
интереса за Град Пожаревац, прописује да потпуна
програмска документација садржи одлуку надлежног
органа удружења о усвајању програма рада за текућу
годину. С обзиром да свако удружење својим статутом
предвиђа органе удружења, као и поступак доношења
општих аката, односно начин усвајања програма
пословања (не мора изричито бити одлука надлежног
органа), то је потребно изменити члан 7. став 1. алинеја
пета, тако да потпуна програмска документација
садржи програм рада за текућу годину усвојен на начин
предвиђен статутом удружења.
Такође, с обзиром да је чланом 7. став 1.
прописано да потпуна програмска документација за
пријаву по јавним конкурсима треба да садржи између
осталог и доказ о упису у регистар код надлежног
органа, а да такав упис није било могуће извршити
без оснивачког акта, то копију оснивачког акта као део
обавезне документације за пријаву на конкурс није
потребно достављати. Сва потребна документација се
доставља у оригиналу или у фотокопији овереној код
надлежних служби Градске управе или надлежног суда.
Члан 15. Правилника о критеријумима и
условима за избор програма и пројеката удружења која су
од јавног интереса за Град Пожаревац предвиђа између
осталог да удружење као корисник дотације подноси
Градској управи Града Пожаревца, буџетском инспектору
извештај о реализацији програма квартално. С обзиром
да квартално достављање извештаја и преглед од стране
буџетског инспектора није објективно оствариво,
потребно је да се члан 15. правилника измени у делу
који се односи на достављање кварталних извештаја о
реализацији програма.
Сходно наведеном, Градско веће Града
Пожаревца, донело је правилник о измени и допуни
правилника као у диспозитиву.

Процена финансијских ефеката потребних за
спровођење правилника
Процењујући финансијске ефекте правилника
на буџет Града Пожаревца утврђено је да реализација

08.07.2016.

овог правилника не изискује посебна средства нити има
финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 17. јуна 2016. године
Број: 01-06-106/2016-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Милени Несторовић, начелници Одељења за
друштвене делатности
- Дејану Крстићу, члану Градског већа Града
Пожаревца
- Небојши Трајковићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
4
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2016. године, разматрало је захтев
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац број
01-40-924/2016 од 25. маја 2016. године, за одобрење
додатних финансијских средства, са мишљењем
Одељења за финансије и јавне набавке од 1. јуна
2016. године, те је на основу члана 91. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15,7/15 и 7/16) и члана 21.Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пожаревац, број 01-40-924/2016 од 25.5.2016.
године, са мишљењем Одељења за финансије и јавне
набавке Градске управе Града Пожаревца од 1.6.2016.
године, за издвајање додатних финансијских средстава
и одобравају се средства у укупном износу од 90.280,00
динара за санацију водоводне цеви и плаћања увећаног
рачуна за воду за месец април 2016. године.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16 ), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912-Основно
образовање, Позиција 344, Економска класификација
4631-Текући трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац за 2016. годину, у износу од 57.324,00 динара
на Економску класификацију 4213 – Комуналне услуге и у
износу од 32.956,00 динара на Економску класификацију
4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16 ), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 8 – Основне школе, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912-Основно
образовање, Позиција 344, Економска класификација
4631-Текући трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац за 2016. годину, у износу од 57.324,00 динара
на Економску класификацију 4213 – Комуналне услуге и у
износу од 32.956,00 динара на Економску класификацију
4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
За реализацију Решења задужује се Одељење за
финансије и јавне набавке.
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Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Миланковић Војину, директору ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
5
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6.јуна 2016. године разматрало је захтев
Градске општине Костолац број 03-40-970/2016 од
02. јуна 2016. године, за одобрење додатних средстава
за исплату отпремнина, са мишљењем Одељења за
финансије и јавне набавке, те је на основу члана 91.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), члана 26.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 ,7/15 и
7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градске општине
Костолац, број 03-40-970/2016 од 02.06.2016. године за
издвајање додатних финансијских средстава у укупном
износу од 506.000,00 динара за исплату отпремнина у
поступку рационализације у Градске општине Костолац.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска
управа, Глава 2. –ГО Костолац, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 1602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 110 – Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални послови и спољни
послови,, Позиција 130, Економска класификација 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру
ГО Костолац, на Економску класификацију 414312 –
Отпремнине у случају отпуштања с посла.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

III
Средства из тачке I. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града

IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. јуна 2016 . године
Број:01-06-103/2016-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК,
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
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Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5- Градска
управа, Глава 2. –ГО Костолац, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 1602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 110 – Извршни и законодавни
органи,финансијски и фискални послови и спољни
послови,, Позиција 130, Економска класификација 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца и службе Градске општине Костолац.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.јуна 2016. године
Број: 01-06-103/2016-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Председнику Градске општине Костолац,
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

за

6
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2016. године, разматрало је
захтев ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“
Пожаревац број 01-40-994/2016 од 6. јуна 2016. године
за обезбеђење финансијских средства за адаптацију
просторија у Дому културе у МЗ Лучица, са мишљењем
Одељења за финансије и јавне набавке, те је на основу
члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,7/15 и
7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за

08.07.2016.

2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16 ), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за
изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац број 0140-994/2016 од 06.06.2016. године за обезбеђење
финансијских средства за адаптацију просторија у Дому
културе у МЗ Лучица и ОДОБРАВАЈУ се средства у
износу од 418.000,00 динара.
II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 4 – ЈП “Дирекција за изградњу града Пожаревца“,
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
класификација 0602-0002 ПА: Месне заједнице,
Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту , Позиција 205, Економска класификација
425– Текуће поправке и одржавање (425119 –„ МЗ Лучица
– адаптација просторије у Дому културе“).
III
Средства из тачке I. овог Решења у укупном
износу од 418.000,00 динара исплатити из средстава
предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
13/15 и 7/16), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП
“Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Програм 15
– Локална самоуправа, Програмска класификација 06020002 ПА: Месне заједнице, Функција 160 - Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту , Позиција
205, Економска класификација 425– Текуће поправке
и одржавање (425119 –„ МЗ Лучица – адаптација
просторије у Дому културе“).
IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ:
- Одељење за финансије и јавне набавке
Градске управе Града Пожаревца, да
спроведе измене из тачака 1. 2. и 3. овог
Решења;
- ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, да у складу са тачкама 1.

08.07.2016.
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и 3. овог Решења изврши измене у свом
Финансијском плану за 2016. годину;

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.јуна 2016 . године
Број:01-06-103/2016-13-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. ЈП „Дирекцији за изградњу града
Пожаревца“
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
7
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2016.године разматрало је захтев
Културно спортски центар Пожаревац за одобрење
додатних средстава за спровођење рационализације
запослених на неодређено време, са мишљењем Одељења
за финансије и јавне набавке број 01-40-963/2016 од
6.6.2016. године, те је на основу члана 91. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/13 – пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16)
донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно спортског
центра Пожаревац број 01-40-963/2016 од 02.06.2016.
године за издвајање додатних финансијских средстава у
укупном износу од 526.220,00 динара за за спровођење
рационализације.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
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Пожаревца“ 13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 5. – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција
820 – Услуге културе, позиција 210, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима
(у Финансијском плану Културно спортског центра
Пожаревац, економска класификација 4143 – Отпремнине
и помоћи) у износу од 526.220,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска управа,
Глава 5. – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција
820 – Услуге културе, Позиција 210, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу,6. јуна 2016 . године
Број:01-06-103/2016-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК,
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Културно спортском центру – директору;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења
финансије и јавне набавке,
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

за
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8
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2016. године разматрало је захтев
Историјског архива Пожаревац број 01-40-931/2016 од
26. маја 2016. године, за одобрење додатних средстава са
мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке, те је
на основу члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
члана 26. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), донело

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. јуна 2016 . године
Број:01-06-103/2016-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК,
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског архива
Пожаревац број 01-40-931/2016 од 26.05.2016. године
за издвајање додатних финансијских средстава у
укупном износу од 629.125,00 динара за спровођење
рационализације броја запослених на неодређено време.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 5. –Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција
820 – Услуге културе, позиција 210, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима (у
Финансијском плану Историјског архива Пожаревац,
економска класификација 4143 – Отпремнине и
помоћи).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5- Градска
управа, Глава 5. –Установе у култури, Програм 13
– Развој културе, Програмска класификација 12010001, ПА: Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 210, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.

08.07.2016.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
1. Историјском архиву Пожаревац – директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
9
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 17.јуна 2016. године разматрало је захтев
Јавне установе Културно спортски центар „Пожаревац“
број 03-40-1069/2016 од 9.јуна 2016.године, за одобрење
додатних средстава за одржавање турнира у баскету, са
мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке, те је
на основу члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
члана 26. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе Културно
спортски центар „Пожаревац“ број 03-40-1069/2016 од
9.6.2016. године за издвајање додатних финансијских
средстава у укупном износу од 180.000,00 динара за
одржавање турнира у баскету.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града

08.07.2016.
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Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ ,бр. 13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 5. – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција
820 – Услуге културе и то:
-

-

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 17. јуна 2016. године
Број:01-06-106/2016-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.

позиција 215, Економска класификација 423
– Услуге по уговору (у Финансијском плану
Културно спортског центра Пожаревац,
економска класификација 4235 – стручне
услуге 158.000,00 динара, ек. класификација
4237 – репрезентација 5.000,00 динара) у
износу од 163.000,00 динара
позиција 216, Економска класификација 424
– Специјализоване услуге (у Финансијском
плану
Културно
спортског
центра
Пожаревац, економска класификација 4242
– Услуге образовања, културе и спорта) у
износу од 17.000,00 динара

III
Средства из тачке II овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 5. – Установе у култури, Програм 13
– Развој културе, Програмска класификација 12010001, ПА: Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе и то са:
-

позиције 215, Економска класификација 423
– Услуге по уговору (у Финансијском плану
Културно спортског центра Пожаревац,
економска класификација 4235 – стручне
услуге 158.000,00 динара, ек. класификација
4237 – репрезентација 5.000,00 динара) у
износу од 163.000,00 динара

-

позиција 216, Економска класификација 424
– Специјализоване услуге (у Финансијском
плану
Културно
спортског
центра
Пожаревац, економска класификација 4242
– Услуге образовања, културе и спорта) у
износу од 17.000,00 динара

IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Културно спортском центру – директору;
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
- Шефу Одсека за скупштинске послове
10
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 17.јуна 2016. године разматрало је захтев
Јавне установе Културно спортски центар „Пожаревац“
број 03-40-956/2016 од 01.06.2016.године, за одобрење
додатних средстава за текуће поправке и одржавање
зграда и објеката, са мишљењем Одељења за финансије
и јавне набавке, те је на основу члана 91. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ , број
4/13 – пречишћен текст) и члана 26. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16) и члана 21.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16),
донело:
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе Културно
спортски центар „Пожаревац“ број 03-40-956/2016 од
01.06.2016. године за издвајање додатних финансијских
средстава у укупном износу од 780.000,00 динара за
текуће поправке и одржавање зграда и објеката.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ , бр.13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 5. – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција
820 – Услуге културе, позиција 217, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(у Финансијском плану Културно спортског центра
Пожаревац, економска класификација 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката) у износу од
780.000,00 динара.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), са Раздела 5 - Градска
управа, Глава 5. – Установе у култури, Програм 13
– Развој културе, Програмска класификација 12010001, ПА: Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 217, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 17. јуна 2016. године
Број:01-06-106/2016-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

08.07.2016.

Доставити:
1. Културно спортском центру – директору;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења
финансије и јавне набавке;
3. Шефу Одсека за скупштинске послове

за
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. јуна 2016. године разматрало је захтев
МЗ „Радна мала“ број 01-40-1088/2016 од 14.06.2016.
године, за одобрење додатних средстава са мишљењем
Одељења за финансије и јавне набавке, те је на основу
члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и
7/16) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
13/15 и 7/16) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава Текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Радна мала“ број
01-40-1088/2016 од 14.06.2016. године за издвајање
додатних финансијских средстава у укупном износу од
70.800,00 динара за куповину нових столица за велику
салу месне заједнице.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 13/15 и 7/16), са: Раздела 5.- Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа,
Глава 3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0002,
ПА: Месне заједнице, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција
148, Економска класификација 512 – Машине и опрема
(у Финансијском плану МЗ „Радна мала“, економска
класификација 5122 – Административна опрема; 512211Намештај) у износу од 70.800,00 динара.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 13/15 и 7/16), са Раздела 5- Градска управа,
Глава 3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0002,

08.07.2016.
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ПА: Месне заједнице, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција
148,Економска класификација 512 – Машине и опрема.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Града Пожаревца.

(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 , 7/15 и
7/16) донело
ЗАКЉУЧАК
1.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 17. јуна 2016. године
Број: 01-06-106-/2016-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл. економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- МЗ „Радна мала“ Пожаревац;
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
- Шефу Одсек за скупштинске послове
12
Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 6. јуна 2016. године разматрало је
Изјашњење број 07-353-203/2016 од 6. јуна 2016. године
Одељења за имовинско- правне, комуналне послове и
саобраћај Градске управе Града Пожаревца на Предлог
скице за заузеће јавне површине за постављање летњих
башти на Старом корзоу-екстра зона и Предлога
скице дечијег мобилијара (клацкалице на електричну
енергију) на површинама јавне намене на територији
града Пожаревца број 2072 од 2. јуна 2016. године , те на
основу члана 91. Статута града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ број 4/13- пречишћен текст),
члана 7. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне
намене („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 8/15
– пречишћен текст), члана 5..Правилника о техничким
условима за постављање летњих башти на површинама
јавне намене на територији Града Пожаревца и члана
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
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3.
4.

УСВАЈАЈУ СЕ Скица за заузеће јавне површине за
постављање летњих башти на Старом корзоу-екстра
зона и Скица дечијег мобилијара (клацкалице на
електричну енергију) на површинама јавне намене
у улици Лењиновој и улици Табачка чаршија на
територији града Пожаревца број 2072 од 2. јуна
2016. године, израђене од стране Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“
Пожаревац, које чине саставни део овог закључка,
са Изјашњењем број 07-353-203/2016 од 6. јуна
2016. године Одељења за имовинско- правне,
комуналне послове и саобраћај Градске управе Града
Пожаревца.
Сходно одредбама Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 8/15 – пречишћен текст)
ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈП“Дирекција за изградњу града
Пожаревца“ Пожаревца да у року од 30 дана од дана
пријема овог закључка, сачини нов Правилник о
техничким условима за постављање летњих башти
на површинама јавне намене на територији Града
Пожаревца са Ситуационим планом површина јавне
намене за постављање летњих башти у ул. Стари
корзо-екстра зона са дефинисаним димензијама
и елементима за означавање површине сваке
појединачне летње баште на наведеној локацији.
Скице из тачке 1. овог закључка објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу,6. jуна 2016 . године
Број:01-06-103/2016-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК,
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
- Митру Караџићу, директору ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“
- Лидији Јоксимовић, председнику Радног тима
за израду техничких услова за постављање
привремених објеката на површинама јавне
намене
- Драгани Живановић, начелници Одељења за
имовинско - правне, комуналне послове и саобраћај
- Шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници од
1. јула 2016. године разматрало је Скицу постојећих
и планираних локација у градској средини и Списак
постојећих локација у сеоским срединама контејнера
за смештај телекомуникационе опреме (мини ИПАН
уређаји) по предлогу Телеком Србије, Предузећа за
телекомуникације а.д. Београд, са Изјашњењем број
01-353-28/2016 од 15. јуна 2016. године Одељења за
имовинско - правне, комуналне послове и саобраћај
Градске управе Града Пожаревца и Радног тима за израду
техничких услова за постављање објеката привременог
карактера на површинама јавне намене, те на основу члана
91. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 4/13 - пречишћен текст),
члана 21. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне
намене на територији Града Пожаревца (,,Службени
гласник Града Пожаревца“, број 8/15 - пречишћен текст)
и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број
1/15, 7/15 и 7/16), доноси:

3
4
5
6
7
8
9

-

мини ИПАН уређаји у градском подручју Града
Пожаревца на површини јавне намене:

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13

Ђуре Ђаковића – испред паркинга Темпа;
Бусије – на тротоару, на углу улица Шесте личке
дивизије и Народног фронта;
Угао улица П.П. Одред и Црногорске – у улици П.П.
Одред код броја 62;
Угао улица Милоша Обилића и Б. Димитријевића
– на тротоару, у улици Боже Димитријевића број 81;
Бусије – на тротоару, у улици Шесте личке дивизије
број 93;
Улица Моравска – преко пута уласка у пијацу;
П.П.Одред – зелена површина код броја 224;
Цане Бабовић – код броја 174;
П.П.Одред – код броја 152;
П.П.Одред – код дисконта Млеки;
Чеде Васовића – испред зграде Триангл;
Шесте личке – преко пута броја 53 и
Чеде Васовића – код броја 18.

-

мини ИПАН уређај у сеоским насељима:

1

Батовац - кат. пат. бр. 2739 КО Батовац – на уласку у
село, са леве стране;

3
4
5

Берање - кат. парц .бр. 2435 КО Берање – на уласку у
село, са десне стране;
Брежане – кат. парц. бр. 4069 КО Брежане – на уласку
у село стари пут из Живице, са леве стране;
Бубушинац – кат. парц. бр. 1271 КО Бубушинац – на
уласку у село, са леве стране;
Касидол – кат. парц. бр. 2959 КО Касидол – на уласку
у село путем из Бара, са десне стране;
Маљуревац – кат. парц. бр. 869 КО Маљуревац – на
уласку у село, са леве стране;
Пругово – кат. парц. бр. 2680 КО Пругово – на уласку
у село, са леве стране;
Печански пут –кат. парц. бр. 2401 КО Костолац – код
скретања за плажу, са десне стране и
Драговац - кат. парц. бр. 637 КО Драговац.

-

МСАН „Мадона“ у улици Цара Душана, лева страна
улице уз постојећу бетонску ограду дискотеке.

2.

Уговор о коришћењу површине јавне намене за
постављене привремене објекте из тачке 1. овог
закључка Град Пожаревац закључиће са пружаоцем
елекомуникационих услуга чије су подземне
инсталације оптичког кабла, на период од једне
године.

3.

Закључак ступа на снагу даном доношења и
исти објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

ЗАКЉУЧАК
1. ДОНОСИ СЕ План локација контејнера за смештај
телекомуникационе опреме (мини ИПАН уређаја) на
јавним површинама и то за укупно 13 мини ИПАН
уређаја у градском подручју, 9 мини ИПАН уређаја у
сеоским насељима и на локацији МСАН „Мадона“:

08.07.2016.

У Пожаревцу, 1. јула 2016. године
Број: 01-06-114/2016-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНЦА
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
- Начелнику Одељењу за имовинско правне,
комуналне послове и саобраћај,
- директору Телеком Србије Предузећа за
телекомуникације а.д. Београд, филијала
Пожаревац,
- Шефу Одсека за Скупштинске послове.

08.07.2016.
14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 9 - Страна 83

Страна 84 - Број 9
15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

08.07.2016.

08.07.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 9 - Страна 85

Страна 86 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

08.07.2016.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
1
На основу члана 48. став 2. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 36/10
- Одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија у
Пожаревцу, на седници одржаној 10. јуна 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА РАДИ
ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНОГ ОДБОРНИЧКОГ
МЕСТА У СКУПШТИНИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Додељује се мандат одборника Скупштине
Града Пожаревца следећем кандидату за одборника
Скупштине Града Пожаревца са Изборне листе
Александар Вучић - Србија побеђује и то:
- Ред. број на изборној листи 59, Милошу Перићу,
година рођења 1993, електромеханичару за термичке и
расхладне уређаје из Пожаревца.
2. Кандидату из тачке 1. ове одлуке Градска
изборна комисија у Пожаревцу ће издати уверење о
избору за одборника Скупштине Града Пожаревца.
3. Мандат новог одборника Скупштине Града
Пожаревца траје до истека мандата одборника Скупштине
Града Пожаревца коме је престао мандат.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Образложење
Одборници Љиљани Дабић, на седници
Скупштине од 31.5.2016. године, престао је мандат
одборника Скупштине Града Пожаревца, са изборне
листе Александар Вучић - Србија побеђује, због тога што
је дана 31.5.2016. године на седници Скупштине поднела
усмену оставку, у складу са чланом 46. став 1. тачка 1) и
став 2. Закона о локалним изборима.
Градска изборна комисија је констатовала да
одборничко место упражњено услед престанка мандата
одборнице Љиљане Дабић, изабраној са Изборне листе
Александар Вучић-Србија побеђује, испред политичке
странке: Социјалдемократска партија Србије, треба да
буде попуњено тако што ће мандат одборника, на основу
члана 48. став 2. Закона о локалним изборима бити
додељен првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат – припаднику исте
политичке странке и то: Милошу Перићу, кандидату под
редним бројем 59.
За кандидата је од стране овлашћеног
представника подносиоца изборне листе достављено

обавештење и сагласност о прихватању мандата
одборника Скупштине Града Пожарeвца.
У складу са чланом 48. став 2. Закона о локалним
изборима када одборнику који је изабран са коалиционе
изборне листе престане мандат пре истека времена на
које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату на изборној листи коме није био додељен
мандат - припаднику исте политичке странке. Изборна
комисија одборнику издаје уверење да је изабран. Мандат
новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат. Од кандидата се пре утврђивања
мандата прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.
На основу наведеног, донета је Одлука као у
диспозитиву.
У Пожаревцу, 10.6.2016. године Број: 01-06-104/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р.

08.07.2016.
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председника и чланова/чланица .....................................................................................................................................
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председника и његових чланова/чланица ......................................................................................................................
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