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ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1

 На основу члана 43. и члана 47. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 54/2009 и 73/2010), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07), и члана 27. става 
1. тачке 2. Статута града Пожаревца - пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници 
одржаној 19.11.2010. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2010. 
ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 3

Члан 1.
 У Одлуци о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ број 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), Члан 1.  мења се и гласи:

„Приходи и расходи буџета града Пожаревца 
за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и 
издаци буџета по основу датих кредита и продаје, 
односно набавке финансијске имовине и датих 
кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у 
следећим износима и то:

 
Шифра економске  

класификације
Средства из  

буџета
1 2 3

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
I.УКУПНА ПРИМАЊА  2.043.251.406,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 2.043.151.406,00
1. Порески приходи 71 1.616.888.406,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 733.592.700,00
    1.2. Порез на имовину 713 198.905.500,00
    1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 644.390.206,00
    1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине) 715 0,00
    1.5. Остали порески приходи 716+719 40.000.000,00
    1.6. Социјални доприноси 72 0,00
2. Непорески приходи 74+77+78 229.120.000,00
   - Од тога наплаћене камате 7411 20.000.000,00
   2.1. Приходи из буџета 79 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000,00
4. Донације 731+732 816.675,00
5. Трансфери 733 196.326.325,00
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  2.662.338.880,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.330.768.278,00
1. Расходи за запослене 41 431.205.064,00
2. Коришћење роба и услуга 42 484.287.094,00
3. Употреба основних средстава 43 0,00
4. Отплата камата 44 222.770,00
4. Субвенције 45 517.044.917,00
5. Права из социјалног осигурања 47 36.652.800,00
6. Остали расходи 48+49 167.456.897,00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 149.343.330,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 331.570.602,00
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 544.555.406,00
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Члан 2.
 Члан  2. мења се и гласи:

„Буџет Града Пожаревца за 2010. годину 
састоји се од:

примања у износу од 2.043.251.406,00  1) 
динара;
издатака у износу од 2.662.338.880,00  2) 
динара;
буџетског дефицита у износу од 3) 
619.087.474,00 динара;

Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана, 
финансираће се из:

неутрошених пренетих средстава - 
из претходне године у износу од 
274.087.474,00 динара,

примања по основу задуживања код - 
јавних финансијских институција 
и пословних банака у износу од 
345.000.000,00 динара.“

Члан 3.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:

 „ У текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од  9.523.242,00 динара.“

Члан 4.
 Члан 5. мења се и гласи:
 „Примања буџета града Пожаревца за 2010. 
годину у укупном износу од 2.674.040.680,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђена су у следећим износима:

VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОФИНЕ (IV-V) 92-62 -4.950.000,00
III. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -619.087.474,00
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) -639.087.474,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI )  -624.037.474,00
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  КРЕДИТА ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
IV.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 6.600.000,00
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И  
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 11.550.000,00
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И  
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ ( IV-V ) 92-62 -4.950.000,00
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 345.000.000,00
1. Примања од домаћих задуживања 911 345.000.000,00
   1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и  
          пословних банака 9113+9114 345.000.000,00

   1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0,00

2. Примања од иностраног задуживања 912 0,00
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 151.800,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 151.800,00
   1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама 6113+6114 0,00

   1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 151.800,00

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII )  -279.189.274,00
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)  619.087.474,00
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Ек.кл. Врста прихода Износ средстава
1 2 3

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 279.189.274,00
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ 733.592.700,00
 Порез на зараде 595.100.000,00
 Порез на приход од самосталних делатности 40.450.000,00
 Порез на приход од имовине 33.400.000,00
 Порез на друге приходе 64.642.700,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 198.905.500,00
 Порез на имовину 136.503.500,00
 Порез на наслеђе и поклон 10.000.000,00
 Порез на капиталне трансакције 52.402.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 644.390.206,00
 Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима 124.000,00

 Средсдтва за противпожарну заштиту 600.000,00
 Накнада за коришћење добара од општег интереса 610.639.240,00
 Порез на моторна возила 33.026.966,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 40.000.000,00
 Комунална такса за истицање фирми на пословни простор 40.000.000,00

732 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 816.675,00
 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова 816.675,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 196.326.325,00
 Наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 194.126.325,00
 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 2.200.000,00

УКУПНО ПОРЕЗИ 1.814.031.406,00
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 70.000.000,00

 Камата на средства буџета града 20.000.000,00
 Накнада за коришћење природних добара 40.000.000,00
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 10.000.000,00

742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 141.100.000,00
 Приход од закупа и продаје пословног простора 62.000.000,00
 Приходи градског органа управе 29.100.000,00
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 50.000.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 8.520.000,00
 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 8.520.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9.500.000,00
 Остали приходи у корист нивоа градова 9.500.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 229.120.000,00
812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 100.000,00

 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 100.000,00
911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 345.000.000,00

 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 345.000.000,00
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА 6.600.000,00

 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова 6.600.000,00
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ 351.700.000,00

УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ 580.820.000,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2010. ГОДИНИ 2.674.040.680,00

„
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Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:

„Издаци буџета за 2010. годину, по основним 
наменама, утврђени су у следећим износима:

Eкон. 
кл. ВРСТА РАСХОДА Средства из 

буџета

Издаци из 
додатних 

прихода буџ.
корисника

Укупна 
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 431.205.064,00 49.171.870,00 480.376.934,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених 332.502.385,00 30.534.096,00 363.036.481,00

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 59.519.100,00 6.455.244,00 65.974.344,00

413 Накнада у натури 4.815.060,00 9.945.675,00 14.760.735,00
414 Социјална давања запосленима 7.938.184,00 1.024.450,00 8.962.634,00
415 Накнаде за запослене 6.012.265,00 655.405,00 6.667.670,00

416
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 20.418.070,00 557.000,00 20.975.070,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 484.287.094,00 122.204.549,00 606.491.643,00
421 Стални трошкови 156.049.339,00 29.014.078,00 185.063.417,00
422 Трошкови путовања 32.019.790,00 7.071.583,00 39.091.373,00
423 Услуге по уговору 105.580.585,00 13.423.720,00 119.004.305,00
424 Специјализоване услуге 57.298.925,00 8.737.823,00 66.036.748,00
425 Текуће поправке и одржавање 104.540.347,00 18.202.515,00 122.742.862,00
426 Материјал 28.798.108,00 45.754.830,00 74.552.938,00

43
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00

431 Употреба основних средстава 0,00 2.026.875,00 2.026.875,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА 222.770,00 30.000,00 252.770,00
441 Отплате домаћих камата 222.770,00 30.000,00 252.770,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 517.044.917,00 0,00 517.044.917,00
451 Субвенције нефинанс. корпорацијама 510.471.887,00 0,00 510.471.887,00
454 Субвенције приватним предузећима 6.573.030,00 0,00 6.573.030,00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 693.898.736,00 0,00 693.898.736,00

463
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 693.898.736,00 0,00 693.898.736,00

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 36.652.800,00 0,00 36.652.800,00
472 Накнаде за социјалну заштиту 36.652.800,00 0,00 36.652.800,00
48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 151.117.517,00 1.066.331,00 152.183.848,00

481
Донације невладиним организацијама 
и удружењима 120.643.520,00 358.600,00 121.002.120,00

482 Порези, обавезне таксе и казне 8.094.910,00 622.731,00 8.717.641,00
483 Казне по судским решењима 18.959.480,00 85.000,00 19.044.480,00

484
Накнада штете за повреде или штету  
насталу услед елементарних непогода 3.083.862,00 0,00 3.083.862,00

485
Накнада штете за повреде или  
штете нанете од стране држ. органа 335.745,00 0,00 335.745,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 16.339.380,00 0,00 16.339.380,00
499 Стална резерва 6.816.138,00 0,00 6.816.138,00
499 Текућа резерва 9.523.242,00 0,00 9.523.242,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 331.570.602,00 15.985.302,00 347.555.904,00
511 Зграде и грађевински објекти 299.812.602,00 12.734.400,00 312.547.002,00
512 Машине и опрема 24.075.600,00 2.990.902,00 27.066.502,00
513 Остале некретнине и опрема 2.606.100,00 0,00 2.606.100,00
514 Култивисана имовина 100.900,00 0,00 100.900,00
515 Нематеријална имовина 4.975.400,00 260.000,00 5.235.400,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 50.000,00 50.000,00
523 Залихе робе за даљу продају 0,00 50.000,00 50.000,00

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 151.800,00 0,00 151.800,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 151.800,00 0,00 151.800,00

62
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.674.040.680,00 219.634.927,00 2.893.675.607,00

 „
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Члан 6.
 Члан 7. мења се и гласи:

„Средства буџета, у укупном износу од 
2.674.040.680,00 динара исказаних у колони 7, и 

средства прихода из додатних активности директних 
и индиректних корисника средстава буџета, у 
укупном износу од 219.634.927,00 динара исказаних 
у колони 8, распоређују се по корисницима и то:
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Опис Средства из буџета

Издаци из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

1.1. ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
040 Породица и деца

1 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

2 472

Накнаде из буџета за децу и породицу-
накнада за прворођено дете и 
рефундација  
трошкова вртића за треће дете 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00
Извори финансирања за функцију 
040: 
01 Приходи из буџета 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту

3 472 Остале накнаде из буџета - једнократна 
помоћ 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
Извори финансирања за функцију 
070: 
01 Приходи из буџета 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

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

4 411 Плате и додаци запослених 5.423.000,00 0,00 5.423.000,00

5 412 Социјални доприноси на терет 
послодаваца 971.000,00 0,00 971.000,00

6 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00

7 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 0,00 0,00 0,00

8 421 Стални трошкови 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
9 422 Трошкови путовања 630.000,00 0,00 630.000,00
10 423 Услуге по уговору 22.055.500,00 0,00 22.055.500,00
11 424 Специјализоване услуге 1.972.840,00 0,00 1.972.840,00
12 426 Материјал 110.000,00 0,00 110.000,00

12/2 441 Отплата домаћих камата 100.000,00 0,00 100.000,00

12/1 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 1.270.470,00 0,00 1.270.470,00
Средства буџетске резерве:

13 484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 3.033.862,00 0,00 3.033.862,00

14 485 Накнада штете за повреде или штету од 
стране државних органа 335.745,00 0,00 335.745,00

15 499 Стална буџетска резерва 6.816.138,00 0,00 6.816.138,00



19.11.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 6 - Број 10
Ра

зд
ео

Гл
ав

а

Фу
нк

ци
ја

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

ија

Опис Средства из буџета

Издаци из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 499 Текућа буџетска резерва 9.523.242,00 0,00 9.523.242,00

Извори финансирања за функцију 
110: 
01 Приходи из буџета 54.891.797,00 0,00 54.891.797,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 54.891.797,00 0,00 54.891.797,00

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

17 424 Рушење бесправно зиданих објеката 10.000,00 0,00 10.000,00
Извори финансирања за функцију 
160: 
01 Приходи из буџета 10.000,00 0,00 10.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 10.000,00 0,00 10.000,00
474 Вишенаменски развојни пројекти

18 511

Израда планских докумената у вези 
Закона о планирању: 
-Усклађивање генералног плана 
Пожаревца са Законом о планирању - 
2.000.000,00 динара 
-Израда Плана генералне регулације 
Костолца - 4.000.000,00 динара 
- Израда геодетских подлога  
-285.000,00 динара 6.285.000,00 0,00 6.285.000,00

19 511

Израда Студија и пројектне 
документације за пројекте: 
- Ревизија Студије “Израда пројекта 
техничке регулације саобраћаја у циљу 
затварања пешачке зоне” - 908.400,00 
динара; 
- Израда студије за такси превоз - 
472.000,00 динара; 
- Регионални план управљања отпадом - 
500.000,00 динара; 
- Израда пројекта трафо станице - 
Градска болница - 354.000,00 динара; 
- Ревизија пројекта Фекални колектор - 
350.000,00 динара; 
- Израда пројектно-техничке 
документације за пројекат изградње 
Дечјег вртића у МЗ “Бурјан” - 
1.000.000,00 динара 
-Израда Главног пројекта изградње 
дечјег вртића у МЗ “Чачалица”-
700.000,00 динара 4.284.400,00 0,00 4.284.400,00
Извори финансирања за функцију 
474: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

4.700.000,00 
5.869.400,00 0,00

4.700.000,00 
5.869.400,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 10.569.400,00 0,00 10.569.400,00
510 Управљање отпадом
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20 424 Одржавање градских и чишћење 
дивљих депонија 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

20/1 424
Чишћење сеоских депонија-
финансирање Министарства животне 
средине 1.223.200,00 0,00 1.223.200,00
Извори финансирања за функцију 
510: 
01 Приходи из буџета 2.523.200,00 0,00 2.523.200,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 2.523.200,00 0,00 2.523.200,00

560 Заштита животне средине 
некласификоване на другом месту

23 424 Накнада стрелцима противградне 
заштите 650.000,00 0,00 650.000,00
Извори финансирања за функцију 
560: 
01 Приходи из буџета 650.000,00 0,00 650.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 650.000,00 0,00 650.000,00

660 Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту

24 424  Уређивање локација у склопу акције 
“Очистимо Србију”  500.000,00 0,00 500.000,00
Извори финансирања за функцију 
660: 
01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 500.000,00 0,00 500.000,00
810 Услуге рекреације и спорта

24/1 511

Пројекти које финансира НИП, ресорна 
Министарства и Град: 
- Завршетак изградње спортске хале 
Спортске организације Костолац, 
“Национални гимнастички центар у 
Пожаревцу” - учешће Града 485.760,00 
динара; 
- Изградња mini-pitch терена за младе, 
учешће Града 1.907.900,00 динара; 
- Изградња спорких терена у МЗ Трњане 
- учешће града 376.721,00 динара; 
- Изградња “Скејт парка” - 3.700.000,00 
динара 6.470.381,00 0,00 6.470.381,00
Извори финансирања за функцију 
810: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

5.459.781,00 
1.010.600,00 0,00

5.459.781,00 
1.010.600,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 6.470.381,00 0,00 6.470.381,00

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву 
 некласификована на другом месту
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24/2 511 Учешће Града у финансирању пројекта 
“Изградња станова за ИРЛ” 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Извори финансирања за функцију 
070: 
10 Примања од домаћих задуживања 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
911 Предшколско образовање

24/3 511 Изградња дечјег вртића у МЗ “Бурјан”-
учешће града 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
Извори финансирања за функцију 
911: 
10 Примања од домаћих задуживања 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
912 Основно образовање

25 422 Превоз у основном образовању 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00
26 472 Смештај деце ометене у развоју 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

Извори финансирања за функцију 
912: 
01 Приходи из буџета 27.550.000,00 0,00 27.550.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 27.550.000,00 0,00 27.550.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1. 154.664.778,00 0,00 154.664.778,00

1.2.
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  
УДРУЖЕЊИМА  И ПРОЈЕКТИМА 

010 Болест и инвалидност

27 481 Општинска организација церебралне 
парализе 800.000,00 0,00 800.000,00

28 481 Међуопштинска орг. дистрофичара-
Смедерево 320.000,00 0,00 320.000,00

29 481 Организација ментално недовољно 
развијених лица 320.000,00 0,00 320.000,00

30 481 Дотације за децу оболелу од тешких 
болести (малигних обољења) 0,00 358.600,00 358.600,00
Извори финансирања за функцију 
010: 
01 Приходи из буџета 1.440.000,00 358.600,00 1.798.600,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 1.440.000,00 358.600,00 1.798.600,00
012 Инвалидност

31 481 Међуопштинска организација слепих 800.000,00 0,00 800.000,00

32 481 Међуопштинска организација глувих и 
наглувих 350.000,00 0,00 350.000,00

33 481 Савез цивилних инвалида рата 320.000,00 0,00 320.000,00
Извори финансирања за функцију 
012: 
01 Приходи из буџета 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00
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020 Старост

34 481 Општинска организација пензионера 3.220.000,00 0,00 3.220.000,00

35 481 Општинска организација пензионера 
инвалида рада 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Извори финансирања за функцију 
020: 
01 Приходи из буџета 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту

36 481 Црвени крст - Народна кухиња 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00
Извори финансирања за функцију 
070: 
01 Приходи из буџета 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.306.480,00 0,00 6.306.480,00

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

37 481 Савез бораца 320.000,00 0,00 320.000,00
Извори финансирања за функцију 
110: 
01 Приходи из буџета 320.000,00 0,00 320.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 320.000,00 0,00 320.000,00

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

38 481

 -Учешће града у програмима НВО и 
Удружења - 3.535.000,00 динара; 
- Финансирање програма “Клуб за младе 
у Пожаревцу” - 967.000,00 динара-
учешће града; 754.820,00 - учешће ФСИ 
- Финансирање програма “Изградња 
сервиса и помоћ у кући за особе 
са инвалидитетом и стара лица” - 
1.787.000,00 динара; 61.855,00-учешће 
ФСИ  
- “Ромски едукативни центар” - 
1.000.000,00 динара; 
- Учешће града у реализацији 
пројекта “Сазнај о животу” у оквиру 
прекограничне сарадње Румунија-
Србија - 500.000,00 динара; 
- Савез потомака ратника Србије - 
100.000,00 динара; 
- Основни задружни савез - 125.100,00 
динара 9.199.655,00 0,00 9.199.655,00

39 481 Опште удружење предузетника “Слога” 
Пожаревац 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
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40 481 Савез друштава инжењера и техничара 
Пожаревац 300.000,00 0,00 300.000,00
Извори финансирања за функцију 
160: 
01 Приходи из буџета 10.949.655,00 0,00 10.949.655,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 10.949.655,00 0,00 10.949.655,00

360 Јавни ред и мир некласификован на 
другом месту

42 481 Дотације  МУП-у 644.000,00 0,00 644.000,00
Извори финансирања за функцију 
360: 
01 Приходи из буџета 644.000,00 0,00 644.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 644.000,00 0,00 644.000,00

710 Медицински производи, уређаји и 
опрема

44 481

 - Учешће Града у пројекту “Пружање 
унапређених услуга на локалном нивоу”  
Дом здравља Пожаревац - 730.000,00 
динара; 
 - доатиције у опремању здравству - 
325.670,00 динара 1.105.670,00 0,00 1.105.670,00
Извори финансирања за функцију 
710: 
01 Приходи из буџета 1.105.670,00 0,00 1.105.670,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710 1.105.670,00 0,00 1.105.670,00
810 Услуге рекреације и спорта

45 481 Дотације спортским омладинским 
организацијама 72.850.000,00 0,00 72.850.000,00

46 481 Рефундација трошкова коришћења 
Спортске хале спортским клубовима 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

47 481 Рефундација трошкова исхране 
спортиста Црвеном крсту 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
Извори финансирања за функцију 
810: 
01 Приходи из буџета 80.550.000,00 0,00 80.550.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 80.550.000,00 0,00 80.550.000,00
820 Услуге културе

48 481 Фондација “Пожаревачки мир” 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Извори финансирања за функцију 
820: 
01 Приходи из буџета 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
840 Верске и друге услуге заједнице

49 481 Дотације верским заједницама 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
Извори финансирања за функцију 
840: 
01 Приходи из буџета 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00

940 Високо образовање

49/1 481 Реконструкција крова Високе Техничке 
школе у Пожаревцу 1.063.000,00 0,00 1.063.000,00
Извори финансирања за функцију 
940: 
01 Приходи из буџета 1.063.000,00 0,00 1.063.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940 1.063.000,00 0,00 1.063.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 112.948.805,00 358.600,00 113.307.405,00

Извори финансирања за раздео 1: 
01 Приходи из буџета 
08 Донације од невладиних 
     организација и појединаца 
10 Примања од домаћих задуживања 

232.524.183,00 

 
35.089.400,00

 

358.600,00 

232.524.183,00 

358.600,00 
35.089.400,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 267.613.583,00 358.600,00 267.972.183,00
2 СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

2.1. СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

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

50 411 Плате и додаци запослених 6.654.000,00 0,00 6.654.000,00

51 412 Социјални доприноси на терет 
послодаваца 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00

52 413 Накнаде у натури 10.000,00 0,00 10.000,00
53 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 50.000,00
54 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
55 422 Трошкови путовања 450.000,00 0,00 450.000,00
56 423 Услуге по уговору 36.952.000,00 0,00 36.952.000,00
57 426 Материјал 30.000,00 0,00 30.000,00
58 481 Дотације политичким странкама 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00
58/1 463 Трансфер Градској општини Костолац 75.914.315,00 0,00 75.914.315,00

59 511 Реализација пројеката одобрених из 
Националног инвестиционог плана РС 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 
110: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања

94.730.415,00 
28.482.900,00 0,00

94.730.415,00 
28.482.900,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 123.213.315,00 0,00 123.213.315,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1. 123.213.315,00 0,00 123.213.315,00

2.2. ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

60 416 Награде, бонуси и остали расходи 390.000,00 0,00 390.000,00
61 421 Стални трошкови 110.000,00 0,00 110.000,00
62 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00
63 423 Услуге по уговору 140.000,00 0,00 140.000,00
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64 426 Материјал 70.000,00 0,00 70.000,00

Извори финансирања за функцију 
160: 
01 Приходи из буџета 760.000,00 0,00 760.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 760.000,00 0,00 760.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2. 760.000,00 0,00 760.000,00

2.3.
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА

470 Остале делатности
ЈП “Љубичево”

65 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 15.680.250,00 0,00 15.680.250,00
Извори финансирања за функцију 
470: 
01 Приходи из буџета 15.680.250,00 0,00 15.680.250,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470 15.680.250,00 0,00 15.680.250,00
510 Управљање отпадом

ЈКП “Комуналне службе”

66 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

67 451 4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 6.516.460,00 0,00 6.516.460,00

68 451

4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима- 
Проширење и уређење гробља у 
Пожаревцу и Костолцу 7.160.000,00 0,00 7.160.000,00
Извори финансирања за функцију 
510: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

15.226.460,00 
5.250.000,00 0,00

15.226.460,00 
5.250.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 20.476.460,00 0,00 20.476.460,00
630 Водоснабдевање 

ЈКП “Водовод и канализација” 

69 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 3.710.000,00 0,00 3.710.000,00

70 451 4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 18.002.300,00 0,00 18.002.300,00
Извори финансирања за функцију 
630: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

12.510.000,00 
9.202.300,00 0,00

12.510.000,00 
9.202.300,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 21.712.300,00 0,00 21.712.300,00
820 Услуге културе

Организациони одбор ЉКИ

71 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 11.299.157,00 0,00 11.299.157,00
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КД “Кнез Михаило”

72 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 1.435.700,00 0,00 1.435.700,00
Меморијални аеро-митинг Љубиша 
Величковић-Костолац

73 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама 500.000,00 0,00 500.000,00
Извори финансирања за функцију 
820: 
01 Приходи из буџета 13.234.857,00 0,00 13.234.857,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 13.234.857,00 0,00 13.234.857,00
830 Услуге емитовања и издаваштва

ЈП “Радио Пожаревац”

74 451 4511-Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 11.406.000,00 0,00 11.406.000,00

75 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
- набавка дигиталног линка 700.000,00 0,00 700.000,00
Извори финансирања за функцију 
830: 
01 Приходи из буџета 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 12.106.000,00 0,00 12.106.000,00
620 Развој заједнице

Регионална развојна агенција

76 454 4541-Текуће субвенције приватним 
предузећима 630.000,00 0,00 630.000,00
Извори финансирања за функцију 
620: 
01 Приходи из буџета 630.000,00 0,00 630.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 630.000,00 0,00 630.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3. 83.839.867,00 0,00 83.839.867,00

Извори финансирања за раздео 2: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

164.877.982,00 
42.935.200,00 0,00

164.877.982,00 
42.935.200,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 207.813.182,00 0,00 207.813.182,00
3 ОРГАН УПРАВЕ 

3.1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА 

130 Опште услуге
77 411 Плате и додаци запослених 101.173.680,00 0,00 101.173.680,00

78 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 18.110.100,00 0,00 18.110.100,00

79 413 Накнаде у натури 1.397.400,00 0,00 1.397.400,00
80 414 Социјална давања запосленима 3.061.810,00 0,00 3.061.810,00
81 415 Накнаде за запослене 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00

82 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 18.569.900,00 0,00 18.569.900,00
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83 421 Стални трошкови 21.005.670,00 0,00 21.005.670,00
84 422 Трошкови путовања 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00
85 423 Услуге по уговору 10.684.320,00 0,00 10.684.320,00
86 424 Специјализоване услуге 4.435.019,00 0,00 4.435.019,00
87 425 Текуће поправке и одржавање 7.157.500,00 0,00 7.157.500,00
88 426 Материјал 11.229.665,00 0,00 11.229.665,00

88/1 463 Текући трансфери осталим нивоима 
власти 1.228.320,00 0,00 1.228.320,00

89 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 5.482.500,00 0,00 5.482.500,00

90 483 Новчане казне по судским решењима 12.859.980,00 0,00 12.859.980,00
91 511 Згрaде и грађевински објекти 4.828.400,00 0,00 4.828.400,00
92 512 Машине и опрема 9.701.000,00 0,00 9.701.000,00
93 515 Нематеријална имовина 800.000,00 0,00 800.000,00

Извори финансирања за функцију 
130: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

228.089.044,00 
7.936.220,00 0,00

228.089.044,00 
7.936.220,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 236.025.264,00 0,00 236.025.264,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1. 236.025.264,00 0,00 236.025.264,00

3.2. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160
Опште јавне услуге које нису 
класификоване 
 на другом месту

94 411 Плате и додаци запослених 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00

95 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00

96 413 Накнаде у натури 86.550,00 0,00 86.550,00
97 414 Социјална давања запосленима 227.450,00 80.000,00 307.450,00
98 415 Накнаде за запослене 93.140,00 0,00 93.140,00
99 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.458.170,00 0,00 1.458.170,00
100 421 Стални трошкови 2.963.840,00 190.000,00 3.153.840,00
101 422 Трошкови путовања 15.400,00 6.000,00 21.400,00
102 423 Услуге по уговору 465.505,00 28.000,00 493.505,00
103 424 Специјализоване услуге 574.250,00 72.000,00 646.250,00
104 425 Текуће поправке и одржавање 894.775,00 174.400,00 1.069.175,00
105 426 Материјал 498.210,00 8.000,00 506.210,00
105/1 483 Новчане казне по судским решењима 450.000,00 0,00 450.000,00
106 511 Згрaде и грађевински објекти 4.774.000,00 0,00 4.774.000,00
107 512 Машине и опрема 538.400,00 10.000,00 548.400,00

Извори финансирања за функцију 
160: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

19.238.000,00 
 

1.406.690,00

 
568.400,00 

19.238.000,00 
568.400,00 

1.406.690,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 20.644.690,00 568.400,00 21.213.090,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2. 20.644.690,00 568.400,00 21.213.090,00

3.3. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ
Фонд за  заштиту животне средине

530 Смањење загађености
108 423 Услуге по уговору 5.233.660,00 0,00 5.233.660,00
109 424 Специјализоване услуге 14.760.669,00 0,00 14.760.669,00
109/1 426 Материјал 110.000,00 0,00 110.000,00

110 451
4512-Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 416.800.880,00 0,00 416.800.880,00

111 454 Субвенције приватним предузећима 5.943.030,00 0,00 5.943.030,00

112 463 4632 - Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 359.668.401,00 0,00 359.668.401,00

113 481 Дотације невладиним организацијама 4.734.715,00 0,00 4.734.715,00
114 511 Згрaде и грађевински објекти 42.830.000,00 0,00 42.830.000,00
115 512 Машине и опрема 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 
530: 
01 Приходи из буџета 851.081.355,00 0,00 851.081.355,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 851.081.355,00 0,00 851.081.355,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3. 851.081.355,00 0,00 851.081.355,00

3.4. ГРАДСКИ ФОНДОВИ
Фонд противпожарне заштите

320 Услуге противпожарне заштите
116 421 Стални трошкови 35.000,00 0,00 35.000,00
117 423 Услуге по уговору 670.000,00 0,00 670.000,00
118 512 Машине и опрема 500.000,00 0,00 500.000,00

Извори финансирања за функцију 
320: 
01 Приходи из буџета 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
Аграрни фонд 

421 Пољопривреда
119 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00
120 423 Услуге по уговору 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
121 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00
122 621 Набавка домаће финансијске имовине 11.550.000,00 29.100.000,00 40.650.000,00

Извори финансирања за функцију 
421: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

13.400.000,00 
29.100.000,00

13.400.000,00 
29.100.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 13.400.000,00 29.100.000,00 42.500.000,00
Фонд за развој
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530 Смањење загађености

123 421 Стални трошкови 200.000,00 0,00 200.000,00
124 423 Услуге по уговору 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

125 451 4512-Капиталне субвенције јав.нефин.
предузећима и организацијама 10.461.140,00 0,00 10.461.140,00

126 463 4632-Капиталне донације и трансфери 
осталим нивоима власти 68.099.930,00 0,00 68.099.930,00

126/1 481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 
530: 
01 Приходи из буџета 81.011.070,00 0,00 81.011.070,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 81.011.070,00 0,00 81.011.070,00
Фонд за изградњу станова 
солидарности

610 Стамбени развој
127 421 Стални трошкови 0,00 140.000,00 140.000,00
128 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00
129 423 Услуге по уговору 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00
130 424 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00
131 426 Материјал 0,00 35.000,00 35.000,00
132 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 50.000,00 50.000,00
133 511 Згрaде и грађевински објекти 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00

Извори финансирања за функцију 
610: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

0,00 
15.050.000,00

0,00 
15.050.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00
Фонд за доделу стипенидија

980 Образовање некласификовано на 
другом месту 

134 421 Стални трошкови 15.000,00 0,00 15.000,00
135 423 Услуге по уговору 388.000,00 0,00 388.000,00
136 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 7.099.000,00 0,00 7.099.000,00

Извори финансирања за функцију 
980: 
01 Приходи из буџета 7.502.000,00 0,00 7.502.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 7.502.000,00 0,00 7.502.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4. 103.118.070,00 44.150.000,00 147.268.070,00

3.5. КУЛТУРА
820 Услуге културе

137 411 Плате и додаци запослених 56.825.842,00 2.052.956,00 58.878.798,00

138 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 10.171.826,00 361.036,00 10.532.862,00

139 413 Накнаде у натури 573.200,00 262.005,00 835.205,00
140 414 Социјална давања запосленима 2.294.813,00 415.000,00 2.709.813,00
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141 415 Накнаде за запослене 820.940,00 29.405,00 850.345,00
142 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 97.000,00 97.000,00
143 421 Стални трошкови 11.726.269,00 3.592.182,00 15.318.451,00
144 422 Трошкови путовања 4.281.390,00 5.200.000,00 9.481.390,00
145 423 Услуге по уговору 17.204.540,00 7.550.000,00 24.754.540,00
146 424 Специјализоване услуге 11.159.627,00 2.609.900,00 13.769.527,00
147 425 Текуће поправке и одржавање 1.980.082,00 1.379.000,00 3.359.082,00
148 426 Материјал 2.914.583,00 1.997.000,00 4.911.583,00
149 431 Употреба основних средстава 0,00 175.000,00 175.000,00
149/1 441 Отплате домаћих кредита 0,00 30.000,00 30.000,00

150 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 25.600,00 305.800,00 331.400,00

151 483 Новчане казне по судским решењима 0,00 35.000,00 35.000,00
152 511 Згрaде и грађевински објекти 19.112.313,00 342.000,00 19.454.313,00
153 512 Машине и опрема 3.792.020,00 2.138.902,00 5.930.922,00
154 515 Нематеријална имовина 3.835.400,00 200.000,00 4.035.400,00
155 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 50.000,00 50.000,00

Извори финансирања за функцију 
820: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

125.778.645,00 
 

20.939.800,00

 
28.822.186,00 

125.778.645,00 
28.822.186,00 
20.939.800,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 146.718.445,00 28.822.186,00 175.540.631,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  3.5. 146.718.445,00 28.822.186,00 175.540.631,00

3.6. ФИЗИЧКА КУЛТУРА
810 Услуге рекреације и спорта

156 411 Плате и додаци запослених 1.361.000,00 14.900.000,00 16.261.000,00

157 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 244.000,00 2.667.100,00 2.911.100,00

158 413 Накнаде у натури 0,00 40.000,00 40.000,00
159 414 Социјална давања запосленима 0,00 432.450,00 432.450,00
160 415 Накнаде за запослене 0,00 530.000,00 530.000,00
161 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 400.000,00 400.000,00
162 421 Стални трошкови 6.520.470,00 1.095.000,00 7.615.470,00
163 422 Трошкови путовања 43.000,00 35.000,00 78.000,00
164 423 Услуге по уговору 1.189.530,00 577.000,00 1.766.530,00
165 424 Специјализоване услуге 2.242.890,00 190.000,00 2.432.890,00
166 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
167 426 Материјал 71.500,00 1.150.000,00 1.221.500,00
168 431 Употреба основних средстава 0,00 650.000,00 650.000,00
169 472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 303.800,00 0,00 303.800,00

170 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 0,00 120.000,00 120.000,00
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170/1 483 Новчане казне по судским решењима 31.500,00 0,00 31.500,00
171 511 Зграде и грађевински објекти 15.227.660,00 0,00 15.227.660,00
172 512 Машине и опрема 0,00 480.000,00 480.000,00
173 515 Нематеријална имовина 0,00 60.000,00 60.000,00

Извори финансирања за функцију 
810: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

12.607.690,00 
 

14.627.660,00

 
25.626.550,00 

12.607.690,00 
25.626.550,00 
14.627.660,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 27.235.350,00 25.626.550,00 52.861.900,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6. 27.235.350,00 25.626.550,00 52.861.900,00

3.7. ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
911 Предшколско образовање

174 411 Плате и додаци запослених 100.706.153,00 13.081.140,00 113.787.293,00

175 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 18.025.454,00 2.341.608,00 20.367.062,00

176 413 Накнаде у натури 1.906.820,00 9.632.670,00 11.539.490,00
177 414 Социјална давања запосленима 261.111,00 0,00 261.111,00
178 415 Накнаде за запослене 1.346.785,00 0,00 1.346.785,00
179 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
180 421 Стални трошкови 7.433.040,00 23.764.896,00 31.197.936,00
181 422 Трошкови путовања 0,00 1.763.583,00 1.763.583,00
182 423 Услуге по уговору 0,00 2.003.720,00 2.003.720,00
183 424 Специјализоване услуге 0,00 5.105.923,00 5.105.923,00
184 425 Текуће поправке и одржавање 1.900.000,00 14.259.115,00 16.159.115,00
185 426 Материјал 0,00 42.403.830,00 42.403.830,00
186 431 Aмортизација некретнина и опреме 0,00 1.201.875,00 1.201.875,00
187 482 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 196.931,00 196.931,00
188 512 Машине и опрема 4.370.000,00 0,00 4.370.000,00

Извори финансирања за функцију 
911: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

132.449.363,00 
 

3.500.000,00

 
115.755.291,00 

132.449.363,00 
115.755.291,00 

3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 135.949.363,00 115.755.291,00 251.704.654,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7. 135.949.363,00 115.755.291,00 251.704.654,00

3.8. ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”

620 Развој заједнице
189 411 Плате и додаци запоселних 49.270.710,00 0,00 49.270.710,00

190 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 8.819.720,00 996.000,00 9.815.720,00

191 413 Накнаде у натури 798.090,00 0,00 798.090,00
192 414 Социјална давања запосленима 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
193 415 Накнаде за запослене 571.400,00 0,00 571.400,00
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194 416 Награде, бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00
195 421 Стални трошкови 103.340.050,00 5.000,00 103.345.050,00
196 422 Трошкови путовања 630.000,00 0,00 630.000,00
197 423 Услуге по уговору 8.042.530,00 0,00 8.042.530,00
198 424 Специјалнизоване услуге 17.970.430,00 510.000,00 18.480.430,00
199 425 Текуће одржавање 92.607.990,00 0,00 92.607.990,00
200 426 Материјал 13.638.150,00 0,00 13.638.150,00
201 441 Отплата домаћих камата 122.770,00 0,00 122.770,00

202 482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 1.316.340,00 0,00 1.316.340,00

203 483 Новчане казне по судским решењима 5.618.000,00 0,00 5.618.000,00

204 484
Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елемент. непогода или 
др.природних узрока 50.000,00 0,00 50.000,00

205 511 Зграде и грађевински објекти 171.000.448,00 892.400,00 171.892.848,00
205/1 512 Машине и опрема 4.124.180,00 362.000,00 4.486.180,00
205/2 513 Остале некретнине и опрема 2.606.100,00 0,00 2.606.100,00
205/3 514 Култивисана имовина 100.900,00 0,00 100.900,00
205/5 515 Нематеријална имовина 340.000,00 0,00 340.000,00
205/4 541 Земљиште 0,00 0,00 0,00
206 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 151.800,00 0,00 151.800,00

Извори финансирања за функцију 
620: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

325.401.883,00 
 

157.667.725,00

 
2.765.400,00 

325.401.883,00 
2.765.400,00 

157.667.725,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 483.069.608,00 2.765.400,00 485.835.008,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8. 483.069.608,00 2.765.400,00 485.835.008,00
3.9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти

207 463 4631-Текуће донације: 50.947.638,00 0,00 50.947.638,00
413-накнаде у натури - 4.990.320,00 
414-социјална давања запосленима - 
97.470,00
415-накнаде за запослене - 4.782.220,00
416-награде, бонуси и остали посебни 
расходи - 0,00 
421-стални трошкови - 29.631.666,00
422-трошкови путовања - 411.730,00
423-услуге по уговору - 2.166.653,00
424-специјализоване услуге - 505.137,00
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425-текуће поправке и одржавање - 
3.798.048,00
426-материјал - 4.389.374,00 
482-порези, обав.таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом - 175.020,00

208 463 4632-Капиталне донације: 33.122.639,00 0,00 33.122.639,00
511-зграде и грађевински објекти - 
31.984.640,00
512-машине и опрема - 1.137.999,00
Извори финансирања за функцију 
912: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

54.410.037,00 
29.660.240,00 0,00

54.410.037,00 
29.660.240,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 84.070.277,00 0,00 84.070.277,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9. 84.070.277,00 0,00 84.070.277,00

3.10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920 Средње образовање

Донације и трансфери осталим 
нивоима власти

209 463 4631-Текуће донације: 49.863.547,00 0,00 49.863.547,00
413-Накнаде у натури - 2.906.708,00
414-Социјална давања запосленима - 
93.370,00
415-Накнаде за запослене - 4.248.750,00
416-Награде, бонуси и остали посебни 
расходи -26.763.00
421-Стални трошкови - 26.037.303,00
422-Трошкови путовања -1.362.065,00
423-Услуге по уговору - 4.839.375,00
424-Специјализоване услуге - 338.600,00
425-Текуће поправке и одржавање - 
4.316.182,00
426-Материјал - 5.689.431,00
482-Порези, обав.таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом - 5.000,00

210 463 4632-Капиталне донације: 34.769.066,00 0,00 34.769.066,00
511-зграде и грађевински објекти - 
33.807.066,00
512-Машине и опрема - 962.000,00
Извори финансирања за функцију 
920: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

53.513.548,00 
31.119.065,00 0,00

53.513.548,00 
31.513.548,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 84.632.613,00 0,00 84.632.613,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10. 84.632.613,00 0,00 84.632.613,00

3.11. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 
ТАЛЕНТЕ

980 Образовање некласификовано на 
другом месту
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти

211 463 4631-Текуће донације: 2.255.530,00 0,00 2.255.530,00
411-Плате и додаци запослених - 
1.159.560,00
412-Социјални доприноси на терет 
послодавца - 207.560,00
421-Стални трошкови - 489.910,00
423-Услуге по уговору - 227.500,00
424-Специјализоване услуге - 176.000,00

212 463 4632-Капиталне донације: 50.000,00 0,00 50.000,00
512-Машине и опрема - 50.000,00
Извори финансирања за функцију 
980: 
01 Приходи из буџета 2.305.530,00 0,00 2.305.530,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 2.305.530,00 0,00 2.305.530,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11. 2.305.530,00 0,00 2.305.530,00

3.12. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву 
 некласификована на другом месту
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти

213 463 4631-Текуће донације: 17.779.350,00 0,00 17.779.350,00
411-Плате и додаци запослених - 
9.339.000,00
412-Социјални доприноси на терет 
послодавца - 1.672.000,00
413-Накнаде у натури - 127.000,00
414-Социјална давања запосленима - 
25.000,00
421-Стални трошкови - 2.015.000,00
422-Трошкови путовања - 72.000,00
423-Услуге по уговору - 2.103.350,00
424-Специјализоване услуге - 146.000,00
425-Текуће поправке и одржавање - 
355.000,00
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426-Материјал - 900.000,00
472-Опремање корисника  и трошкови 
сахране - 1.000.000,00
482-Порези,обав.таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом -25.000,00

214 463 4632-Капиталне донације: 200.000,00 0,00 200.000,00
512- Машине и опрема - 200.000,00 
Извори финансирања за функцију 
070: 
01 Приходи из буџета 
10 Примања од домаћих задуживања 

17.861.350,00 
118.000,00 0,00

17.861.350,00 
118.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 17.979.350,00 0,00 17.979.350,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12. 17.979.350,00 0,00 17.979.350,00

Извори финансирања за раздео 3: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
10 Примања од домаћих задуживања 

1.926.254.515,00 
 

266.975.400,00

 
217.597.827,00 

1.926.254.515,00 
217.597.827,00 
266.975.400,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 2.192.829.915,00 217.687.827,00 2.410.517.742,00

4 ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330 Судови
215 411 Плате и додаци запослених 4.638.000,00 500.000,00 5.138.000,00

216 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 829.000,00 89.500,00 918.500,00

217 413 Накнаде у натури 43.000,00 11.000,00 54.000,00
218 414 Социјална давања запосленима 43.000,00 97.000,00 140.000,00
219 415 Накнаде за запослене 0,00 96.000,00 96.000,00

220 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 0,00 60.000,00 60.000,00

221 421 Стални трошкови 0,00 227.000,00 227.000,00
222 422 Путни трошкови 0,00 47.000,00 47.000,00
223 423 Услуге по уговору 55.000,00 210.000,00 265.000,00
224 425 Текуће одржавање 0,00 90.000,00 90.000,00
225 426 Материјал 126.000,00 161.000,00 287.000,00
226 512 Машине и опрема 50.000,00 0,00 50.000,00

Извори финансирања за функцију 
330: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

5.784.000,00 
1.588.500,00

5.784.000,00 
1.588.500,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 5.784.000,00 1.588.500,00 7.372.500,00
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Члан 7.
Остале одредбе Одлуке о буџету града 

Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 10/2009, 1/2010 и број 
5/2010) остају неизмењене.

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 19. 11. 2010. године Број: 01-06-82/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

2

 На основу члана 46. став 3. тачка 1., члана 
47. став 1., члана 48. став 2. тачка 1., члана 50 и 94. 
и члана 264. став 2. Закона о здравственој заштити 
( „Службени гласник Републике Србије“ број 
107/05), члана 20. став 1. тачка 16 и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07), члана 27. став 1. 
тачка 8. Статута града Пожаревца - пречишћен 
текст ( „Службени гласник града Пожаревца“ број: 
9/09 ) а у вези Уредбе о Плану мреже здравствених 
установа („Службени гласник РС“ број 42/06, 
119/07, 84/08 и 71/09 и 24/10 )
 Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној 19. 11. 2010. године, донела је

О Д Л У К У
о оснивању Дома здравља Пожаревац

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Град Пожаревац оснива Дом здравља 
Пожаревац у Пожаревцу ( у даљем тексту: Дом 
здравља), који је утврђен Уредбом о Плану мреже 
здравствених установа.
 Назив оснивача гласи: Град Пожаревац.
 Седиште оснивача је у Пожаревцу, улица 
Дринска бр. 2.

Члан 2.
 Назив здравствене установе је: Дом 
здравља Пожаревац.

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Фу
нк

ци
ја

По
зи

ци
ја

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

ија

Опис Средства из буџета

Издаци из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Извори финансирања за раздео 4: 
 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи

5.784.000,00 
1.588.500,00

5.784.000,00 
1.588.500,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 5.784.000,00 1.588.500,00 7.372.500,00
Извори финансирања на нивоу града 
за 2010 годину: 
01 Приходи из буџета 
04 Сопствени приходи 
08 Донације од невладиних   
     организација и појединаца 
10 Примања од домаћих задуживања 

2.329.040.680,00 
 
 

345.000.000,00

 
 
 

219.186.327,00 

358.600,00 

2.329.040.680,00 
219.186.327,00 

358.600,00
345.000.000,00

УКУПНИ  РАСХОДИ 2010 ГОДИНЕ - РЕБАЛАНС 3  : 2.674.040.680,00 219.634.927,00 2.893.675.607,00
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 Седиште Дома здравља је у Пожаревцу, ул. 
Јована Шербановића бр.12.
 

Члан 3.
 Дом здравља је здравствена установа са 
својством правног лица, која обавља делатност на 
примарном здравственом нивоу.

Изглед и садржај печата и штамбиља Дома 
здравља утврђује се Статутом.

На оснивање, организацију и рад Дома 
здравља, примењују се прописи о јавним службама 
и здравственој заштити.

II ДЕЛАТНОСТ 

Члан 4.
 Дом здравља обавља здравствену делатност 
на примарном нивоу која обухвата:

заштиту и унапређење здравља, спречавање 1. 
и рано откривање болести, лечење, 
рехабилитацију болесних и повређених;
превентивну здравствену заштиту групација 2. 
становништва изложених повећаном ризику 
обољевања од осталих становника, у складу 
са посебним програмом превентивне 
здравствене заштите;
здравствено васпитање и саветовање за 3. 
очување и унапређење здравља;
спречавање, рано откривање и контролу 4. 
малигних болести;
спречавање, откривање и лечење болести 5. 
уста и зуба;
патронажне посете, лечење и рехабилитацију 6. 
у кући;
спречавање и рано откривање болести, 7. 
здравствену негу и рехабилитацију за лица 
смештена у установе социјалног старања;
хитну медицинску помоћ и санитетски 8. 
превоз;
фармацеутску здравствену заштиту, 9. 
преко које се снабдева лековима и другим 
медицинским средствима, а у складу са 
законом;
рехабилитацију деце и омладине са 10. 
сметњама у телесном и душевном развоју;
заштиту менталног здравља;11. 
палијативно збрињавање;12. 
обављање научно-истраживачке и образовне 13. 
делатности
друге послове утврђене законом.14. 

  
Члан 5.

Претежна делатност Дома здравља је:

86.21 – Општа медицинска пракса

 Дом здравља у оквиру своје делатности 
обезбеђује:

превентивну здравствену заштиту за - 
све категорије становника
општу медицину са кућним лечењем и - 
негом
хитну медицинску помоћ- 
здравствену заштиту жена- 
здравствену заштиту деце и школске - 
деце
медицину рада за обављање - 
превентивних активности (специфична 
здравствена заштита)
поливалентну патронажу- 
лабораторијску дијагностику- 
радиолошку дијагностику- 
превенцију и лечење у области - 
стоматолошке здравствене заштите
специјалистичко-консултативне и друге - 
здравствене услуге утврђене законом 
и подзаконским актима ако њихово 
обављање није организовано у Општој 
болници Пожаревац.

 Делатности Дома здравља детаљно се 
утврђују Статутом Дома здравља, у складу са 
законом и подзаконским актима.

III МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 6.
Оснивач у складу са законом:

даје сагласност на Статут Дома - 
здравља;
даје сагласност на статусне промене - 
Дома здравља;
даје сагласност на програм рада Дома - 
здравља;
разматра годишњи извештај о раду и - 
пословању Дома здравља;
именује и разрешава директора, заменика - 
директора Управни и Надзорни одбор;
предузима мере којима се обезбеђују - 
услови за обављање делатности Дома 
здравља;
врши и друге послове у складу са - 
Законом и актима Скупштине Града.

Члан 7.
Дом здравља у складу са законом:
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континуирано, благовремено и - 
квалитетно обавља делатност из члана 
4. ове Одлуке;
рационално користи средства, опрему и - 
инвентар
сарађује са оснивачем у решавању - 
свих значајних питања од интереса за 
обављање своје делатности
и друге обавезе у складу са Законом и - 
актима Скупштине Града.

Члан 8.
 Међусобна права и обавезе оснивача и Дома 
здравља, остварују се у складу са законом, Статутом 
и другим општим актима.

IV СРЕДСТВА ЗА РАД 

Члан 9.
 Дом здравља ће пословати средствима у 
државној својини.
 Средства за оснивање и почетак рада 
Дома здравља чини део средстава, имовине, 
права и обавеза Здравственог центра Пожаревац 
које је користила организациона јединица Дом 
здравља Пожаревац утврђена деобним билансом 
Здравственог центра Пожаревац са стањем на 
дан 31. 12. 2009. године, који је Управни одбор 
Здравственог центра Пожаревац усвојио на седници 
одржаној дана 18.06.2010.године под бројем: 1894.
 Све пословне промене које настану од 31. 
децембра 2009. године до дана уписа Дома здравља 
у судски регистар, биће обухваћене пословним 
књигама Дома здравља.

Члан 10.
 Средства за рад Дома здравља у државној 
су својини, и обезбеђују се од:

организација здравственог осигурања- 
буџета Града, којим се обезбеђују - 
средства за вршење оснивачких права, 
а која обухватају изградњу, одржавање 
и опремање здравствене установе, 
односно инвестиционо улагање, 
инвестиционо-текуће одржавање 
просторија, медицинске и немедицинске 
опреме и превозних средстава, опреме 
у области интегрисаног здравственог 
информационог система, као и друге 
обавезе одређене законом.
продаје услуга и производа који су - 
у непосредној вези са здравственом 
делатношћу Дома здравља,

обављања научноистаживачке и - 
образовне делатности,
издавања у закуп слободног капацитета- 
легата,- 
поклона,- 
завештања и- 
других извора у складу са законом.- 

 Начин и коришћење средстава из претходног 
става уређује се актом који доноси Управни одбор 
Дома здравља.

Члан 11.
 Дом здравља почиње са радом даном уписа 
у судски регистар, по испуњењу услова за обављање 
делатности прописаним законом.

Члан 12.
 Даном почетка рада Дом здравља преузима 
средства, имовину, права, обавезе и запослене 
Здравственог центра Пожаревац који су распоређени 
у Дому здравља Пожаревац у складу са деобним 
билансом из члана 9. ове одлуке.

V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

Члан 13.
 Органи управљања Дома здравља су:  
 директор, Управни одбор и Надзорни 
одбор.
 Дом здравља може имати заменика 
директора.
 Органе управљања Дома здравља именује и 
разрешава оснивач.

Директор

Члан 14.
 Директор организује рад и руководи 
процесом рада, представља и заступа Дом здравља, 
одговоран је за законитост рада установе и обавља 
друге послове у складу са законом и Статутом .
 Заменик директора замењује директора у 
одсуству.
 Оснивач именује директора и заменика 
директора на предлог Управног одбора у складу са 
законом прописаним условима.
 Директор и заменик директора се именују 
на период од четири године, највише два пута 
узастопно.
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Управни одбор 

Члан 15.
Управни одбор Дома здравља у складу са законом: 

доноси Статут уз сагласност оснивача;- 
доноси друге опште акте;- 
одлучује о пословању Дома здравља;- 
доноси програм рада и развоја;- 
доноси финансијски план и годишњи - 
обрачун Дома здравља;
усваја годишњи извештај о раду и - 
пословању Дома здравља;
одлучује о коришћењу средстава Дома - 
здравља;
расписује јавни конкурс и спроводи - 
поступак избора кандидата за директора 
и заменика директора
подноси одговарајуће извештаје или - 
информације о раду и пословању Дома 
здравља.
обавља и друге послове утврђене - 
законом и статутом.

Члан 16.
 Управни одбор Дома здравља има пет 
чланова од којих су два члана из установе а три 
члана су представници оснивача.
 Најмање један члан из реда запослених у 
управном одбору мора бити здравствени радник са 
високом стручном спремом.
 Чланове управног одбора, представнике 
Дома здравља, оснивач именује на предлог Стручног 
савета Дома здравља.
 Оснивач именује чланове Управног одбора, 
на период од четири године.

Надзорни одбор 

Члан 17.
 Надзорни одбор Дома здравља врши надзор 
над радом и пословањем Дома здравља у складу са 
законом.
 Надзорни одбор Дома здравља има три 
члана од којих је један члан из установе а два члана 
су представници оснивача.
 Оснивач именује чланове Надзорног одбора, 
на период од четири године.
 Члана надзорног одбора Дома здравља, 
представника Дома здравља, оснивач именује на 
предлог Стручног савета Дома здравља.

Члан 18.
 Стручни органи Дома здравља су:

Стручни савет1. 
Стручни колегијум2. 
Етички одбор3. 
Комисија за унапређење квалитета 4. 
рада.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
 До именовања директора Дома здравља, 
дужности директора обављаће вршилац дужности 
кога именује Скупштина града.
 До именовања заменика директора Дома 
здравља, дужности заменика директора обављаће 
вршилац дужности кога именује Скупштина града 
Пожаревца. 

Члан 20.
 До именовања Управног одбора Дома 
здравља из члана 16. ове Одлуке, овлашћења 
Управног одбора вршиће привремени управни 
одбор Дома здравља. 
 У Привремени Управни одбор именују се:

за председника, представник оснивача, 1. 
за члана, представник оснивача2. 
за члана, представник оснивача3. 
за члана, из реда запослених4. 
за члана, из реда запослених.5. 

Члан 21.
 Привремени управни одбор ће донети Статут 
Дома здравља и друге опште акте потребне за упис 
Дома здравља у судски регистар и почетак рада Дома 
здравља и обавити друге послове из надлежности 
Управног одбора у складу са законом.
 Рок за доношење Статута је 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.
 Рок за достављање Статута оснивачу 
је 3 (три) дана од дана прибављања мишљења 
министарства здравља.

Члан 22.
 До именовања Надзорног из члана 17. 
ове одлуке овлашћења Надзорног одбора вршиће 
привремени Надзорни одбор Дома здравља.
 У привремени Надзорни одбор именују се: 

за председника, представник оснивача, 1. 
за члана, представник оснивача2. 
за члана, из реда запослених3. 

Члан 23.
 Оснивач ће именовати председника и 
чланове управног и надзорног одбора Дома здравља 
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најкасније у року од четири месеца од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 Рок за именовање директора Дома здравља 
је седам месеци од дана прибављања мишљења 
Министарства на одредбе Статута.

Члан 24.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о преузимању права и обавеза 
оснивача у области примарне здравствене заштите 
( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 3/09).

Члан 25.
 Одлука ступа на снагу даном објављивања, 
у “Службеном гласнику града Пожаревца.“. 

У Пожаревцу, 19. 11. 2010. године Број: 01-06-82/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

3

На основу члана 10. Закона о штрајку 
(“Службени лист СРЈ“ бр.29/96 и “Службени гласник 
РС” бр.101/05-др.закон) у вези са чланом 58. Закона о 
предшколском васпитању и образовању (“Службени 
гласник РС” бр.18/2010) и члана 27. ставa 1. тачкe 
6. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број: 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 
дана 19. 11. 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о утврђивању минимума процеса рада за време 
штрајка запослених у Установи за предшколско 
васпитање и образовање Дечији вртић «Љубица 

Вребалов» Пожаревац 

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се минимум процеса 

рада за време штрајка запослених у Установи за 
предшколско васпитање и образовање Дечији вртић 
«Љубица Вребалов» у Пожаревцу (у даљем тексту: 
Предшколска установа).

Члан 2.
 Запослени у Предшколској установи могу 
организовати штрајк под условом да се обезбеди 
минимум процеса рада прописан законом и овом 
Одлуком. 

Члан 3.
  Минимум процеса рада у Предшколској 
установи, за време штрајка, обухвата обављање 
послова којима се деци предшколског узраста 
обезбеђује:

васпитање и образовање;- 
исхрана;- 
нега;- 
превентивна здравствена заштита и- 
социјална заштита.- 

Члан 4.
  Начин обезбеђивања минимума процеса 
рада Предшколска установа утврђује општим актом 
у складу са законом и колективним уговором.
 Штрајкачки одбор, најкасније десет дана 
пре почетка штрајка, најављује штрајк послодавцу, 
оснивачу, Градском већу града Пожаревца 
достављањем одлуке о ступању у штрајк и изјаве о 
начину обезбеђивању минимума процеса рада.

Члан 5.
 Број запослених који су дужни да 

извршавају послове у мери која обезбеђује 
реализацију минимума процеса рада утврђеног 
овом Одлуком одређује директор Предшколске 
установе, по прибављеном мишљењу штрајкачког 
одбора, најкасније пет дана пре почетка штрајка. 

Директор Предшколске установе је дужан да 
непосредно након најаве штрајка и за време трајања 
штрајка о мерама на спровођењу минимума процеса 
рада обавештава Градско веће града Пожаревца.

Члан 6.
 Предшколска установа је у обавези да 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке изврши усаглашавање својих аката са овом 
Одлуком.

Члан 7.
 Послодавац не сме да спречи запосленог 
да учествује у штрајку нити да употребљава 
мере принуде ради окончања штрајка, као ни да 
по основу не учествовања у штрајку предвиди 
повољнију зараду или друге повољније услове рада 
за запослене који не учествују у штрајку.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Пожаревца”.
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У Пожаревцу, 19. 11. 2010. год. Број: 01-06- 82/3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 4. става 3. и члана 5. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 
25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005-исправка и 
123/2007-други закон) и члана 27. става 1. тачке 
6. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца, на седници 
од 19.11.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац - пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“ број 
3/2009) у члану 2. став 2. мења се и гласи:

„Седиште јавног предузећа је у Пожаревцу, 
улица Вељка Дугошевића број 24“. 

Члан 2.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ је у обавези да усклади одредбе 
Статута предузећа са одредбама ове одлуке, у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу исте. 
 

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу,19.11 2010. године Број 01-06-82/4

 СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

Скупштина Града Пожаревца на основу 
члана 52. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији 
(“Службени гласник РС”, бр. 53/2010), члaна 60. а 
у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС», бр. 2000/06), 
члана 27. Статута града Пожаревац ( “Сл. гласник 
града Пожаревац ” број 9/2009 – пречишћен текст) и 
Одлуке о стопама пореза на имовину (“Сл. гласник 
града Пожаревца”,бр. 5/2008), Одлуке о накнади 
за коришћење грађевинског земљишта (“Сл. 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2009) и Одлуке о 
локалним комуналним таксама (‘Сл. гласник града 
Пожаревца”, бр. 4/2009), на седници одржаној дана 
19.11. 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о отпису камате на доспеле обавезе по основу

одређених локалних јавних прихода

Чл. 1.
Овом Одлуком одређују се услови, обим 

отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе 
које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. 
године, (у даљем тексту: камата) по основу локалних 
јавних прихода, и то: 

пореза на имовину правних лица ;1. 
пореза на имовину физичких лица;2. 
локалне комуналне таксе;3. 
накнаде за коришћење грађевинског 4. 
земљишта.

Чл. 2.
Отпис камате у складу са овом Одлуком, 

врши се пореском обвезнику – резиденту Републике 
Србије, који је:

на прописане уплатне рачуне локалних 1) 
јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке и 
споредна пореска давања по основу 
тих обавеза осим камате, доспелих 
за плаћање до 31. децембра 2009. 
године; 
на прописане уплатне рачуне локалних 2) 
јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке и 
споредна пореска давања по основу 
тих обавеза, доспелих за плаћање од 1. 
јануара 2010. године до 31. децембра 
2010. године (обавезе за 2010. годину 
са припадајућом каматом).

Чл. 3.
Подносиоцу захтева који је испунио услове 

из чл. 2. ове Одлуке отписаће се камата по основу 
обавезе коју је уплатио, и то : 
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100% камате, ако је уплату у складу са - 
чл. 2. ове Одлуке извршио најкасније 
до 31. децембра 2010. године;

Чл. 4.
 Право на отпис камате утврђује се решењем 
надлежног пореског органа, у складу са законом.
 Одељење за послове локалне пореске 
администрације води евиденцију о остваривању 
права у складу са овом Одлуком и стара се о 
спровођењу ове Одлуке.

Чл. 5.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу 19.11. 2010. год.  Број: 01-06-82/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ

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

6

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09 ) и 
члана 27. став 1. тачка 5. Статута града Пожаревца 
– пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина града Пожаревца 
на седници одржаној 19.11.2010. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
СИНЂЕЛИЋЕВЕ И ЈУГ БОГДАНОВЕ УЛИЦЕ 

У ПОЖАРЕВЦУ

Члан 1.
 У Одлуци о изради Плана детаљне регулације 
блока Синђелићеве и Југ Богданове улице у  
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“, 
бр. 7/2009), члан 6. мења се и гласи :

„Рок за израду нацрта Плана је шест 
(6) месеци од дана објављивања ове одлуке у 
„Службеном гласнику града Пожаревца“.“
             

Члан 2.
 Члан 10. мења се и гласи: 
„Обуставља се издавање локацијских 

дозвола за извођење радова којима се мења стање 
у простору у границама планског подручја, до 

усвајања Плана, а најдуже годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Након давања позитивног мишљења 
на Концепт Плана детаљне регулације „Блока 
Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у Пожаревцу, 
од стране Комисије за планове града Пожаревца, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе за 
послове урбанизма, може да потврђује пројекте 
парцелације и препарцелације, у складу са 
законом.“

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику града 
Пожаревца “.

У Пожаревцу  19.11.2010. године  Број: 01-06-82/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

7

 На основу члана 100. става 4. и 5. Закона 
о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Србије“број 135/2004, 72/2009 и 36/2009), 
сагласности број 401-00-367/2010-01 од 04.11.2010. 
године Министарства животне средине и просторног 
планирања Републике Србије и члана 27. става 1. 
тачке 6. Статута града Пожаревца – пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца „ број 
9/2009), Скупштина града Пожаревца на седници 
одржаној дана 19.11.2010.године, донела је:

П Р О Г Р А М – 2

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2010. ГОДИНИ

 Овим Програмом-2 даје се преглед  Проје–
ката и Програма чија се реализација у 2010.години 
финансира средствима буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Пожаревца.
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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ПРОГРАМ II

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА”

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-
WОМА 16.500.000,00

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА” ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ VI ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 3.222.025,40

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА”

ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ГРАД 
ПОЖАРЕВАЦ 5.000.000,00

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА”

ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У КОСТОЛЦУ У НАСЕЉУ “ПЛАЖА” 
ДУЖИНЕ 400 М. 1.117.976,84

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА”

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФЕКАЛНЕ  
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОД ЦРКВЕ У КОСТОЛЦУ 2.500.000,00

УКУПНО: 28.340.002,24

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ИЗРАДА ПРИМ. ЛОК. МИЛОША ОБИЛИЋА-МАГИСТРАЛНИ ВОД ОД 
УЛ.М.ОБИЛИЋА ДО МЗ СОПОТ 6.707.499,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ТПС МЗ “СОПОТ” ИЗРАДА ТПС 3/60 4.205.750,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ТПС 19/63 И 06/73 БРДО 2-ГОРЕ СЕКУНДАРНА МРЕЖА 29.383.000,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ТПС ХОТЕЛ ДУНАВ-СВЕ ТПС 13/64 СЕКУНДАРНА МРЕЖА 5.546.000,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” УЛ.ДРИНСКА ТПС 27/64 СО ПОЖАРЕВАЦ, СЕКУНДАРНА МРЕЖА ДУЖИНЕ 
325 М. 3.304.000,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” НЕВЕН II ГРАНА-САМО ЗГРАДА ПРИЛЕПСКА БР.2 ТПС 21/72 СЕКУНДАРНА 
МРЕЖА 3.567.530,00

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЦРВЕНИ КРСТ ТПС 13/64 СЕКУНДАРНА МРЕЖА 2.315.100,00

УКУПНО: 55.028.879,00

ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ

  

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ЈКП “КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ” НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА АУТОСМЕЋАРА 9.400.000,00

ЈКП “КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ” НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА АУТОПОДИЗАЧА 6.950.000,00

ЈКП “КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ”

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ У ПОЖАР. (335 ком.) И 
КОСТОЛЦУ (40ком)  6.937.500,00
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ЈКП “КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ” НАБАВКА КАНТИ ВЕЛИЧИНЕ ОД 120 ЛИТАРА КОМАДА 154 462.000,00

УКУПНО: 23.749.500,00

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА” ПОЖАРЕВАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ”

ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БУБУШИНЦУ И 
МАРУЉЕВЦУ 18.107.178,62

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ”

II ФАЗА ИЗРАДЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ТОПЛИЧИНОЈ УЛ. Л=176м 
СЛИВ ПАРТИЗАНСКА 2.100.000,00

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ”

II ФАЗА ИЗРАДЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ТОПЛИЧИНОЈ УЛ. Л=63м 
СЛИВ ЈУГ БОГДАНОВА 820.000,00

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ”

ИЗРАДА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА 330мм “РАТАРСКА” I ФАЗА (ПРЕ ПРУГЕ) 
Л=886м 6.271.000,00

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ” ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЦС-8 РАТАРСКА КОД ПРУГЕ 4.131.000,00

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ”

ИЗРАДА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ОХРИДСКОЈ Л=130м+110м 
(први и четврти део) 1.920.000,00

УКУПНО: 33.349.178,62

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ГРАДСКА ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛ. У УЛ. ПАРТИЗАНСКОЈ, УЛ. СУТЈЕСКОЈ И 
КОЛИШТЕ-5  
У КОСТОЛЦУ 250мм (Л=1787М) И ПРЕПУМПНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

27.700.000,00

ГРАДСКА ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ

РЕКОНСТРУКЦИЈА АЗБЕСТЦЕМЕНТНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И 
ПРИКЉУЧАКА  
У КОСТОЛЦУ У УЛ. ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 600м

6.500.000,00

ГРАДСКА ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА КЛЕНОВНИК ( ПО УГОВОРУ-2.ДЕО) 10.000.000,00

ГРАДСКА ОПШТИНА 
КОСТОЛАЦ

ЗАКЉУЧАК ВЕЋА ГО. КОСТОЛАЦ БР.17/2010-05/2 СПОРТСКОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
“ПАРТИЗАН” КОСТОЛАЦ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА :КИШНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ПРИКЉУЧАК КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋУ 
КАН.КАО И ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДНЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА 
ПОСТОЈЕЋУ ВОД.ИНСТАЛАЦИЈУ.

1.544.523,24

УКУПНО: 45.744.523,24

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

МЗ “БУРЈАН” УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ОКО ЗГРАДЕ МЗ “БУРЈАН” 1.068.297,23

МЗ “БУРЈАН” УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА ПРЕКО ПУТА 
ОШ.”В:КАРАЏ”: 335.539,55
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Овај  Програм-2 објавити у „Службеном 
гласнику града Пожаревца“

У Пожаревцу 19.11.2010. године.  Број: 01-06-82/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним 
заједницама- пречишћен текст (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 8/2010) и на основу члана 
27. става 6 Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.11.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Месне 
заједнице „Радна мала“ у Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Статут Месне 

заједнице „Радна мала“ у Пожаревцу, коју је донео 
Савет Месне заједнице „Радна мала“ у Пожаревцу 
бр.340 на седници од 20.08.2010. године.

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

У Пожаревцу, 19.11.2010 год. Број: 01-06-82/11

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу чл. 27. став 1. тачка 6. Статута 
Града Пожаревца - пречишћен текст („Сл.гласник 
града Пожаревца”, бр.9/2009)и чл.18. Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о месним заједницама 
(„Сл.гласник града Пожаревца” бр.5/2010) 
Савет месне заједнице „Радна мала” усвојио је 

МЗ “ДРМНО”

УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА У СЕЛУ И ТО :1.ДВОРИШТА 
ЦРКВЕ,  2.ОКО СПОМЕНИКА “Б.Д. КОЗИЦИ”, 3.КОД ДОМА КУЛТУРЕ 
4.ПРОСТОР КОД СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА У БАЛКАНСКИМ 
РАТОВИМА ( ГОРЊИ СПОМЕНИК).

4.211.138,89

УКУПНО: 5.614.975,67

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА

ДРУШТВО ЗА СЛАТКОВ. 
РИБОЛОВ. 
 “РИБАРСТВО ДУНАВАЦ” 
КОСТОЛАЦ

 
НАБАВКА ОПРЕМЕ  - МАШИНЕ  ЗА ПОДВОДНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ  
1.ЧАМАЦ СА КОСОМ К.Ч.-200 И  2.ПРИКОЛИЦЕ ЗА ЧАМАЦ

670.446,50

ЗЦ ПОЖАРЕВАЦ  
РЈ ОПШТА БОЛНИЦА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ГРЕЈАЊЕ  
ВОДЕ (ВРЕДНОСТ.18.644.000,00-14.784.000,00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД З.З.Ж.С)

3.860.000,00

ЈП “ЉУБИЧЕВО” II ФАЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊА ПАРКА КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ СА ЗАЛИВНИМ 
СИСТЕМОМ 3.400.000,00

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 
“Љ.ВРЕБАЛОВ”

 ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА “БАМБИ”У УЛ. 
В.КАРАЂИЋА БР.1. 1.477.941,09

КРАЉЕВСКО ТЕХНИЧ. 
ДРУШТВО.

ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ 25 ПАРКОВСКИХ КЛУПА САСТАВЉЕНИХ СА 50 
ЖАРДИЊЕРА 
ИЗРАЂЕНИХ ОД ПЕПЕЛА ИЗ ТЕ-КО КОСТ. И ПЕСКОВА СА ПОВРШИНСКОГ 
КОПА ДРМНО

374.650,00

УКУПНО 9.783.037,59

УКУПАН ЗБИР РАСПОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 201.610.096,36
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Одлуку и изменама и допунама одлуке о месним 
заједницама

С Т А Т У Т
Месне заједнице „РАДНА МАЛА “ у 

ПОЖАРЕВЦУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Месна заједница је облик месне самоуправе, 

која представља територијалну и функционалну 
целину,у којој локално становништво задовољава 
потребе од непосредног заједничког интереса.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног 

лица у погледу права и обавеза утврђених 
законом,Статутом града и Одлуком о месним 
заједницама.

Члан 3.
Месна заједница има свој назив,који може 

имати географско, етнографско, историјско обележје 
или неке друге знамените личности. Скупштина 
града утврђује назив месне заједнице, по претходно 
прибављеном мишљењу савета месне заједнице.

Члан 4.
Месна заједница има свој Статут, који 

доноси савет месне заједнице, у складу са законом, 
Статутом града и Одлуком о месним заједницама 
Сагласност на Статут месне заједнице даје 
Скупштина града.

Члан 5.
Месна заједница има свој рачун.

Члан 6.
Месна заједница има свој празник. Празник 

месне заједнице “Радна мала” је 22.мај (млади 
Св.Никола).

Члан 7.
Месна заједница има свој печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика, пречника 32мм, исписан 
је на српском језику, ћириличним писмом, са 
следећом садржином и изгледом:

У спољашњем кругу печата исписан је 
назив „Република Србија”. У другом и трећем кругу 
исписано је “Град Пожаревац-месна заједница 
“Радна мала””.

У дну печата исписано је седиште месне 
заједнице- “Пожаревац”.

Изнад седишта месне заједнице исписан је 
редни број печата, односно римска цифра.

Штамбиљ је правоугаоног облика, величине 
50х40мм у коме је у хоризонталним редовима 
исписана, ћириличним писмом, следећа садржина:

Република Србија
Град Пожаревац

Месна заједница”Радна мала”
Број____________

_____________године
Братства јединства бр.87.

Пожаревац

Члан 8.
Месној заједници Радна мала”припадају 

следеће улице:
Вука Караџића (парни бројеви од 32 до 

краја и непарни бројеви од 23 до краја), Тимочка, 
Јадранска, Мишарска, Македонска, Алексе 
Шантића, Крфска, Метохијска, Сарајевска, 
Дурмиторска, Космајска, Кочина, Војводе Миленка, 
Раде Слободе, Костолачка, Охридска, Братства 
Јединства (парни бројеви од 2 до 124 и непарни 
бројеви од 1 до 117), Скадарска, Солунска, Војводе 
Добрњца (парни бројеви од броја 8 до краја и 
непарни бројеви од броја 13 до краја), Ђорђа 
Јовановића, Пионирски трг (само ламела 13, 15 и 
17) и Бранислава Тодоровића.

Члан 9.
Имовину месне заједнице чине средства за 

рад,покретне ствари и права.

Члан 10.
Рад органа месне заједнице је јаван. Јавност 

рада и обавештавања грађана обезбеђује се: 
јавним расправама на зборовима грађана - 
о предлозима финансијског плана и 
завршног рачуна месне заједнице, 
годишњим извештајима о раду месне 
заједнице, као и у другим случајевима 
када органи града и месне заједнице то 
одлуче. 
истицањем дневног реда и материјала - 
за седницу савета месне заједнице,као 
и предлога Одлука града и месне 
заједнице на огласној табли, истицањем 
усвојених Одлука и других аката, као 
и обавештавањем грађана о седницама 
савета месне заједнице, о зборовима 
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грађана и другим скуповима од локалног 
итереса, најмање 8 дана пре дана њиховог 
најављеног одржавања;
правом грађана да остварују увид у - 
записнике и друге акте савета месне 
заједнице и присуствују седницама 
савета месне заједнице.

II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 11.
Грађани у месној заједници своје потребе 

и интересе задовољавају и остварују у следећим 
областима:

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

Члан 12.
У вршењу послова месне заједнице, грађани 

и органи месне заједнице:
дају иницијативе за измене планских - 
аката;
организују зборове грађана, јавне - 
расправе, анкете и покрећу разне 
иницијативе;
организују изјашњавање грађана о - 
питањима од значаја за град м месну 
заједницу;
спроводе хуманитарне акције на својој - 
територији, 
организују рад радних тела месне - 
заједнице; 
дају мишљења о урбанистичким - 
плановима;
дају предлоге о доношењу програма - 
комуналне изградње;
учествују у расправама о одржавању - 
чистоће, одржавању зелених површина, 
уређења паркова, одржавању фудбалских 
игралишта и др;

остварују утицај на коришћење градског - 
пословног простора и постављање 
објеката мале привреде на изграђеном 
и неизграђеном осталом грађевинском 
земљишту
остварују сарадњу са градским јавним - 
предузећима;
брину се о уређењу насеља;- 
обезбеђују комунални развој насеља - 
(развој путева, тротоара, водовода, 
електричне мреже и др.;
одлучују о коришћењу простора којим - 
располаже месна заједница и одржавању 
објеката на подручју месне заједнице;
спроводе изборе за органе месне - 
заједнице;
извршавају и друге послове утврђене - 
Уставом, законом и Статутом града.

III ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 13.
Грађани организовани у месној заједници 

одлучују о својим заједничким интересима путем: 
рефередума,- 
писаног изјашњавања;- 
збора грађана;- 
грађанске иницијативе, предлога и - 
мишљења;
изабраних представника у органима - 
месне заједнице.

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

IV ОРГАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.
Орган месне заједнице је савет,који се 

бира на четири године. Савет месне заједнице има 
председника и 14 чланова.

Члан 15.
Савет месне заједнице је представничко 

тело месне заједнице, које обавља следеће послове 
и задатке: 

доноси Статут месне заједнице1. 
доноси финансијски план и завршни 2. 
рачун месне заједнице 
доноси програм рада и полугодишњи и 3. 
годишњи извештај о раду 
доноси пословник о раду4. 
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покреће иницијативу за увођење 5. 
самодоприноса
врши надзор над спровођењем програма 6. 
реализације уведеног самодоприноса 
покреће иницијативу за доношење нових 7. 
или измену постојећих прописа  града 
сарађује са удружењима грађана и 8. 
невладиним организацијама о питањима 
која су од интереса за грађане месне 
заједнице 
стара се спровођењу референдума који се 9. 
расписује на територији града, за делове 
града, месну заједницу или делове месне 
заједнице 
сазива збор грађана и именује свог 10. 
представника на свим зборовима грађана, 
извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана
усваја једногодишњи и четворогодишњи 11. 
извештај о раду месне заједнице 
образује комисије, мировна већа, одборе 12. 
и друга радна тела ради задовољавања 
заједничких потреба грађана у складу са 
законом и овом одлуком 
врши друге послове утврђене овом 13. 
одлуком

Члан 16.
Изборе за Савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине града Пожаревца одлуком 
којом се одређује дан одржавања избора, као и дан 
од кога почињу да теку рокови за вршење изборних 
радњи.

Органи за спровођење избора, њихов 
састав, надлежност, као и начин спровођења избора 
ближе су одређени Одлуком о месним заједницама 
Скупштине града Пожаревац.

Савет месне заједнице дужан је,у току 
расписивања и спровођења избора да се у потпуности 
придржава Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС”, бр.9/02, 33/04 и 135/04) као и Одлуке о 
месним заједницама Скупштине града Пожаревац.

Конституисање Савета месне заједнице

Члан 17.
По спроведеним изборима за савет месне 

заједнице у року од 20 дана одржаће се конститутивна 
седница савета месне заједнице, на којој ће чланови 
савета констатовати који су изабрани чланови 
савета, бирати председника савета и једног или 
више заменика председника савета месне заједнице 

из реда чланова савета, већином гласова укупног 
броја чланова савета, јавним гласањем.

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

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

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

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

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

Одборник Скупштине града учествује, без 
права гласа, у раду Савета месне заједнице у којој 
има пребивалиште.

Члан 18.
Председник савета месне заједнице 

представља и заступа месну заједницу и 
наредбодавац је за извршење финансијског плана.

Члан 19.
Председник, један или више заменика 

председника и чланови савета месне заједнице, 
поступају искључиво у јавном интересу.

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

Сазивање седнице Савета

Члан 20.
Седница Савета месне заједнице је јавна.
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Седнице Савета се одржавају према 
потреби,а најмање једном у три месеца. Седнице 
Савета сазива председник Савета,по сопственој 
иницијативи, на предлог једне трећине чланова 
Савета или 30 грађана месне заједнице.

Члан 21.
Седнице се сазивају писаним путем. Позив 

за седницу доставља се најкасније три дана пре 
дана одређеног за одржавање седнице.

Члановима Савета се са позивом доставља 
и предлог дневног реда, место и време одржавања, 
као и одговарајући материјал (ако га има).

Изузетно, у хитним случајевима,председник 
може сазвати седницу са роком краћим од три дана, 
а дневни ред може предложити на самој седници.

Члан 22.
На седницу Савета,поред чланова Савета, 

позивају се и сви одборници Скупштине града, 
изабрани са територије месне заједнице, у којој 
имају пребивалиште, да учествују у раду Савета.

По потреби на седницу се могу позвати 
и друга лица (представници јавних предузећа, 
установа, државних органа, Скупштине станара и 
др).

Члан 23.
Савет месне заједнице одлучује већином 

гласова, на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова савета.

Савет месне заједнице одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова савета када 
доноси Статут, програм развоја месне заједнице, 
финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице.

Месна заједница има секретара месне 
заједнице.

Секретар обавља стручне послове за потребе 
савета месне заједнице, комисија и
других радних тела месне заједнице.

V СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 24.
Савет месне заједнице може да образује 

стална или повремена радна тела:
комисије, одборе и сл., у циљу припреме, 
разматрања и решавања питања из надлежности 
месне заједнице.

У одлуци о образовању радних тела, 
савет месне заједнице одређује број, структуру, 

надлежност, мандат, подношење извештаја, као и 
друга питања.

Члан 25.
Стална радна тела месне заједнице су:

комисија за комунална питања- 
комисија за културу и спорт- 
комисија за социјално угрожена лица- 
комисија за заштиту животне средине- 
комисија за просвету и образовање- 
комисија за рад и запошљавање- 

Повремена радна тела савет месне заједнице 
образује према својим потребама.

Члан 26.
Стална и повремена радна тела месне 

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

Члан 27.
Књиговодствене и рачуноводствене послове 

за потребе месне заједнице “Радна мала” обављаће 
Одељење за привреду, финансије, трезор и 
друштвене делатности градске управе Пожаревац.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 28.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују 

се из:
средства утврђена одлуком о буџету 1. 
града, укључујући и самодопринос, 
донација, 2. 
прихода које месна заједница оствари 3. 
својом активношћу.

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

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

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

Члан 29.
Средства за финансирање зарада запослених 

у градским месним заједницама обезбеђују се у 
буџету града по истим мерилима и критеријумима, 
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као и за запослене на одговарајућим пословима у 
градској управи.

Број запослених за све градске месне 
заједнице утврђује Градско веће и исти се не може 
повећавати без изричите сагласности Градског већа. 
Средства за финансирање материјалних трошкова 
градских месних заједница обезбеџују се у буџету 
града за сваку посебно, зависно од величине месне 
заједнице (територије и броја становника), величине 
пословног простора који користе и комуналних 
услуга које користе.

Висину материјалних трошкова за све 
градске месне заједнице утврђује Градско веће 
посебном одлуком за сваку буџетску годину, а 
на основу извештаја сваке месне заједнице о 
оствареним просечним трошковима за последња 
три месеца која предходе буџетској години.

Све евентуалне промене у висини плата и 
материјалним трошковима у току године у градској 
управи примењиваће се аналогно и на месне 
заједнице.

Члан 30.
Месна заједница дужна је да на захтев 

надлежних органа града, поднесе извештај о свом 
раду, остваривању програма месне заједнице и 
коришћењу средстава која јој је град пренео.

Контролу материјално-финансијског 
пословања месне заједнице врше законом одређени 
органи и буџетска инспекција Градске управе.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје 

да важи Статут месне заједнице “Радна мала” од 
20.02.2009. године

Члан 32.
За све што није регулисано овим Статутом, 

примењиваће се закон, Статут града Пожаревца, 
Одлука о месним заједницама града Пожаревца, као 
и други важећи прописи који уређују ову материју.

Члан 33.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања Решења Скупштине Града 
Пожаревца о давању сагласности на исти у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца”

У Пожаревцу, 26.08.2010. године   Број:340

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ “РАДНА МАЛА”

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА “РАДНА МАЛА”
Периша Петровић, с.р.

10

На основу члана 4. става 3. Одлуке о 
месним заједницама- пречишћен текст (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 8/2010) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.11.2010. године, донела је 

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

Статута Месне заједнице  “Бурјан” у 
Пожаревцу

I
Даје се сагласност на Измену и допуну 

Статута Месне заједнице „Бурјан“ у Пожаревцу, 
коју је донео Савет Месне заједнице „Бурјан“ у 
Пожаревцу бр. 1143 на седници од 08.10.2010. 
године.

II
Ово решење објавити у “Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19.11.2010 год. Број: 01-06-82/12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,с.р.
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На основу члана 4., став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Пожаревца” 
број 5/2010), Савет Месне заједнице Бурјан из 
Пожаревца, на седници одржаној дана 27.09.2010 
године, донео је:

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Месне 

заједнице Бурјан из Пожаревца

Члан1.
Члан 19 става 1. мења се и гласи:
“По спроведеним изборима Савет Месне 

заједнице одржаће се у року од 20 дана.Прву 
конститутивну седницу Савета, после завршених 
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избора, сазива председник Савета из предходног 
сазива, на којој ће чланови Савета констатовати који 
су изабрани чланови Савета и бирати председника 
Савета и једног или више заменика председника 
Савета Месне заједнице из реда чланова Савета, 
већином гласова укупног броја чланова Савета 
јавним гласањем”.

У члану 19. 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

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

У члану 19. додаје се нови став 3. који 
гласи:

“Уколико се нови сазив Савета не 
конституише у року из става 1. и 2. овог члана, а 
најкасније за 90 дана, расписаће се нови избори за 
Савет месне заједнице.”

У члану 19. додаје се нови став 4. који 
гласи:

“По конституисању Савета примопредају 
дужности између старог и новог Савета месне 
заједнице врши записничким путем комисија.коју 
именује нови Савет, а записник потписују чланови 
комисије и предходни и новоизабрани председник 
Савета месне заједнице.” Досадашњи став 2 постаје 
став 5.

Члан 2.
У члану 22.Статута после става 3. додаје се 

став 4.који гласи:
“Уколико Савет месне заједнице не заседа 

дуже од 90 дана расписаће се нови избори.”

Прелазне и завршне одредбе

Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном 

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

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

Члан 4.
Ступањем на снагу Ове Одлуке, њене 

одредбе постају саставни део Статута Месне 
заједнице Бурјан.

Председник савета
Саша Филиповић, дипл. инж., с.р.
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 На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/09) и на основу члана 27. става 
1. тачке 6. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
23.04.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу

I
Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу и то:
Јовић Владан из Бубушинца, представник 1. 
Скупштине града Пожаревца;
Обрадовић Обрад из Пожаревца, ул, Аћима 2. 
Медовића бр. 8, представник Скупштине 
града Пожаревца;
Јовић М. Слободан из Пожаревца, ул. 3. 
Доситејева бр. 6/21, ЈКП „Комуналне 
службе” у Пожаревцу, представник 
Скупштине града Пожаревца.
Алексић Зорица, представник запослених 4. 
Школе;
Влајовић Ана, представник запослених 5. 
Школе;
Ђаловић Јасмина, представник запослених 6. 
Школе;
Пејић Весна из Пожаревца, ул. 15. октобра 7. 
бр. 10/1, представник Савета родитеља 
Школе;
Николић Јасмина из Пожаревца, Историјски 8. 
архив у Пожаревцу, представник Савета 
родитеља Школе и
Мишић Драган из Пожаревца, ул. 9. 
Виноградска бр. 18, представник Савета 
родитеља Школе.

II
У Школски одбор Пожаревачке гимназије у 

Пожаревцу за чланове се именују:
Јацић др Љубомир из Пожаревца, ул. Чеде 1. 
Васовића бр. 4/8, представник Скупштине 
града Пожаревца;
Стојадиновић Ксенија из Пожаревца, ул. 2. 
Стишка бр. 18, представник Скупштине 
града Пожаревца;



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.11.2010. Број 10 - Страна 39

Ракић Светлана из Пожаревца, ул. Михајла 3. 
Пупина бр. 10, представник Скупштине 
града Пожаревца;
Манојловић Иван, представник запослених 4. 
Школе;
Живојиновић Мирјана, представник 5. 
запослених Школе;
Ђорђевић Живкица, представник 6. 
запослених Школе;
Пејић Весна, представник Савета родитеља 7. 
Школе;
Николић Јасмина, представник Савета 8. 
родитеља Школе; и
Стојадиновић Љиљана, представник Савета 9. 
родитеља Школе.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се од 29.05.2010. године и објавиће се 
у “Службеном гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23.04.2010. год. Број: 01-06-26/22љ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

13

На основу члана 29. става 4. и 5. Закона о 
комуналној полицији („Службени гласник РС“, бр. 
51/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 6. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), Скупштина 
града Пожаревца, на седници од 19.11.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за решавање притужби 

на рад комуналног полицајца 

I
 Образује се Комисија за решавање притужби 
на рад комуналног полицајца (у даљем тексту: 
Комисија) у случајевима када из притужбе или 
података прикупљених у поступку код начелника 
Одељења за послове комуналне полиције, односно 
овлашћеног лица, произилази сумња да је комунални 
полицајац применом овлашћења из члана 29. става 
1. Закона о комуналној полицији учинио кривично 
дело за које се гони по службеној дужности и у исту 
се именују: 

 - за председника Илић Радиша из Костолца 
ул. Боже Димитријевића бр. 13, одборник Скупштине 
града Пожаревца;
 - за чланове:

Траиловић Богдан из Пожаревца ул. 1. 
Шесте личке дивизије бр.13, одборник 
Скупштине града Пожаревца;
Живковић Слободан из Пожаревца ул. 2. 
Бате Булића бр.39, одборник Скупштине 
града Пожаревца;
Лукић Небојша, начелник Одељења за 3. 
послове комуналне полиције Градске 
управе града Пожаревца; и 
Светозаревић Златан из Пожаревца, 4. 
представник Полицијске управе у 
Пожаревцу.

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 
комуналне полиције, односно овлашћеног лица. 

III
Стручне, организационе и административно 

техничке послове за Комисију обављаће Одељење 
за послове комуналне полиције. 

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

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

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

У Пожаревцу, 19.11.2010. год. Број: 01-06-82/13a

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

14

На основу члана 3. Одлуке о образовању 
Савета за бригу о старим лицима (“Службени 
гласник општине Пожаревац”, бр. 2/98) и на основу 
члана 27. и 46. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.11.2010. године, донела је 

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

члана Савета за бригу о старим лицима 

I
 Разрешава се дужности председника Савета 
за бригу о старим лицима Радмила Степановић из 
Пожаревца, ул. Мајаковска бр. 51.

Разрешава се дужности члана Савета за 
бригу о старим лицима Мирослава Филиповић из 
Костолца, ул. Јадранска бр. 9.

II
Именује се Мирослава Филиповић из 

Костолца, ул. Јадранска бр. 9. за председника Савета 
за бригу о старим лицима.
 Именује се Радмила Степановић из 
Пожаревца, ул. Мајаковска бр. 51. за члана Савета 
за бригу о старим лицима.

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

У Пожаревцу, 19.11.2010. год. Број: 01-06-82/13б

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

15

На основу члана 11. Одлуке о оснивању 
установе Центар за културу у Пожаревцу - 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/09) и на основу члана 27. става 
1. тачке 9. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 

9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од  
19.11.2010. године, донела је 

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

одбора установе Центар за културу  у 
Пожаревцу   

I
 Разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора установе Центар за културу у Пожаревцу:

Радосављевић Милица из Пожаревца, 1. 
ЈКП „Водовод и канализација“, 
представник Скупштине града 
Пожаревца; и 
Павловић Љиљана, Центар за културу у 2. 
Пожаревцу.

II
У Надзорни одбор  установе  Центар за 

културу у Пожаревцу за члана именује се:
Милошевић Ивица из Пожаревца, 1. 
ул. Београдска бр. 54, представник 
Скупштине града Пожаревца; и
Николић Бојан, Центар за културу у 2. 
Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 19.11.2010. год.  Број: 01-06-82/13в

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

16

На основу члана 11. и 14. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Пожаревац-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 3/09) и на основу 
члана 27. Статута града Пожаревца-пречишшћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
9/09), Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.11.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању заменика 
председника Управног одбора Јавног 
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комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у 
Пожаревцу   

I
Разрешава се Миливојевић Станиша из 

Пожаревца, ул. Немањина бр. 7/49 дужности 
заменика председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ у 
Пожаревцу.

II
 Именује се Савић-Спасић Маја из Пожаревца, 
ул. Трг Радомира Вујовића бр. 3/4 за заменика 
предсеника Управног  одбора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ у Пожаревцу.

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

У Пожаревцу, 19.11.2010. год.  Број: 01-06-82/13г

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

17

На основу члана 53. става 2. и на основу 
члана 54. става 1., 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09) и на основу члана 27. става 1. тачке 6. 
Статута града Пожаревца – пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), 
Скупштина града Пожаревца, на седници од 
19.11.2010. донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању два члана Школског 
одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ 

у Пожаревцу

I
 Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у 
Пожаревцу:

1. Радовановић Златан из Пожаревца, 
ул. Лесковачка бр. 9, представник 
запослених Школе; и 

2. Крстић Данијела из Пожаревца, ул. 27. 
априла бр. 104, представник запослених 
Школе.

II
 Именују се за члана Школског одбора 
основне школе „Десанка Максимовић“ у 
Пожаревцу:

Вјештица Марија из Пожаревца ул. 1. 
Чеде Васовића бр. 10, представник 
запослених Школе; и
Илић Дивна из Пожаревца, ул. Топли-2. 
чина бр. 47, представник запослених 
Школе.

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

У Пожаревцу,  19.11.2010. год.  Број 01-06-82/13д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

18

На основу члана 86. става 1. тачке 2. Статута 
града Пожаревца - пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној 10.06.2010. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ РАДА И ИСПЛАТИ НАКНАДА 

ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА КОЈА 
ОБРАЗУЈЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин рада, 

услови и начин исплате накнаде за рад чланова 
радних тела која образује Градско веће града 
Пожаревца.

Члан 2.
Чланови радних тела које образује Градско 

веће града Пожаревца, за учешће у раду истих 
имају право на накнаду по броју заседања радних 
тела или на исплату једнократног износа.

Градско веће града Пожаревца актом о 
образовању радног тела утврђује број седница, 
висину накнаде по заседању или исплату 
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једнократног износа накнаде, а у свему према 
одредбама Одлуке о накнадама одборника Скуп-
штине града Пожаревца, чланова скупштинских 
радних тела, чланова Градског већа града Пожаревца 
и чланова радних тела Градског већа („Службени 
гласник града Пожаревца” број 5/2010).

Члан 3.
Уколико радно тело има потребу да више 

пута заседа у току једног дана, у том случају та 
заседања имају се сматрати једном седницом.

Члан 4.
Исплата накнада за рад чланова радног 

тела врши се на основу поднетог захтева за 
исплату надлежној служби Градске управе града 
Пожаревца, уз претходну оверу да су задаци 
обављени и одобрења од стране Градоначелника 
града Пожаревца, као председника Градског већа 
града Пожаревца.

Радно тело захтев за исплату накнаде 
подноси до 5. у текућем месецу за рад у претходном 
месецу.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања на огласној табли Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 10.06.2010.год. Број:01-06-48/2010-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Биљани Кочи, Начелнику Одељења за - 
привреду и финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
трезор 
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет - 
Виолети Стојановић, шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе

19

 На основу члана 247. Закона о раду 
(“Службени гласник РС, бр 24/05 и 61/05) и 
члана 99 Посебног колективног уговора за јавна 
предузећа у комуналој делатности града Пожаревца, 
Синдикална организација ЈКП “Паркинг сервис”, 
директор ЈКП “Паркинг сервис” и градоначелник 
града Пожаревца у име града Пожаревца као 
оснивача, 15.10.2010. године закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИС” 
ПОЖАРЕВАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим колективним уговором (у даљем 

тексту: уговор), у складу са Законом о раду (у даљем 
тексту: закон) и колективним утоворима, уређују 
се: права, обавезе и одговорности запослених 
у ЈКП „Паркинг сервис” (у даљем тексту: 
послодавац), заснивање радног односа; радно 
време; одмори и одсуства; заштита запослених; 
стручно усавршавање запослених; забрана 
конкуренције; вишак запослених; зарада, накнада 
зараде и друга примања; престанак радног односа; 
накнада штете; улога и услови за рад синдиката; 
учешће у управљању; закључивање колективног 
уговора и друга питања од значаја за запослене и 
послодавца.

Овај Уговор закључује се између Оснивача, 
послодавца и репрезентативног синдиката у ЈКП 
„Паркинг сервис”

Члан 2.
На права, обавезе и одговорности које нису 

уређене овим уговором примењују се одговарајуће 
одредбе закона и других прописа.

Овај уговор обавезује све запослене 
код послодавца, Права обавезе и одговорности 
генереалног директора уређују се уговором у 
складу са законом.

Члан 3.
Оснивач је град Пожаревац.
Запослени је лице које је у складу са 

Законом, засновало радни однос са послодавцем. 
Послодавац је Јавно комунално предузеће 

„Паркинг сервис”, које је основано за пружање 
комуналних услуга посебном Одлуком оснивача.
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Члан 4.
Комуналне делатности су делатности које 

су одређене Законом о комуналним делатностима, 
Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса, и Одлуком 
Скупштине града о одређивању комуналних 
делатности и представљају незаменљив услов 
живота и рада грађана и других субјеката у граду 
Пожаревцу.

Члан 5.
Оснивач је обезбедио предузећу, које је 

основао, материјалне, техничке и друге услове 
за несметано обављање комуналне делатности, 
прати услове рада, предузима мере за отклањање 
негативних околности које могу утицати на вршење 
делатности и предузима мере на унапређењу 
комуналних и стамбених делатности.

Послодавац прати извршење посла, 
квалитет и обим услуга и производа и исплату 
зарада, обрачунату на основу критеријума и осталих 
елемената за утврђивање висине зараде утврђених 
Законом и овим Уговором.

У случају поремећаја процеса рада, 
послодавац обезбеђује запосленима средства за 
исплату зарада најмање у висини минималне зараде 
коју утврди Социјално-економски савет Републике 
Србије.

Уколико је, због поремећаја процеса рада 
угрожено обављање комуналне делатности у граду 
Пожаревцу, а послодавац није у могућности да 
обезбеди запосленима средства за исплату зарада 
најмање у висини минималне зараде коју утврди 
Социјално-економски савет Републике Србије, 
оснивач преузима обавезу из претходног става 
доношењем посебне Одлуке.

Члан 6.
Овим Уговором и уговором о раду не могу-

се утврдити мања права и неповољнији услови рада 
и обавезе од права, услова рада и обавеза утврђених 
законима и посебним колективним уговором.

3. Основна права, обавезе и одговорности 
запослених и послодавца

Члан 7.
Запослени има право на одговарајућу зараду, 

безбедност и заштиту живота и здравља на раду, 
здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и 
друга права у случају болести, смањења или губитка 
радне способности и материјално обезбеђење за 
време привремене незапослености, као и право на 

друге облике заштите, у складу са законом, овим 
уговором и другим општим актом послодавца.

Члан 8.
Запослена жена има право на посебну 

заштиту за време трудноће и порођаја, 
 Запослени има право на посебну заштиту 
ради неге детета, у складу са законом. 
 Запослени млађи од 18 година и запослени 
инвалиди имају право на посебну заштиту.

Члан 9.
Запослени, непосредно или преко својих 

представника, имају право на удруживање, учешће 
у преговорима и закључивање колективних уговора, 
мирно решавање колективних и индивидуалних 
радних спорова, консултовање, информисање и 
изражавање својих ставова о битним питањима из 
области рада.

Представник запослених, због активности 
на раду из става 1. овог члана, не може бити позван 
на одговорност нити трпети последице због своје 
активности, ако поступа у складу са законом, овим 
уговором и другим општим актом послодавца.

Члан 10.
Запослени је дужан:
да савесно и одговорно обавља послове на - 
којима ради;
да поштује организацију рада и пословања - 
код послодавца, као и услове и правила 
послодавца у вези са испуњавањем 
уговорних и других обавеза из радног 
односа;
да обавести послодавца о битним - 
околностима које утичу или би могле да 
утичу на обављање послова утврђених 
уговором о раду;
да обавести послодавца о свакој врсти - 
потенцијалне опасности за живот и здравље 
и настанак материјалне штете.

Члан 11.
Послодавац је дужан да:
запосленом за обављени рад исплати - 
зараду, у складу са законом, овим уговором 
и уговором о раду;
запосленом обезбеди услове рада и - 
организује рад ради безбедности и заштите 
живота и здравља на раду, у складу са 
законом и другим прописима;
запосленом пружи обавештење о условима - 
рада, организацији рада, обавезама 
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запослених и правима и обавезама које 
произилазе из прописа о раду и прописа о 
безбедности и заштити живота и здравља 
на раду;
запосленом обезбеди обављање послова - 
утврђених уговором о раду; 
затражи мишљење синдиката у случајевима - 
утврђеним законом.

4. Забрана дискримннације

Члан 12.
Забрањена је непосредна и посредна 

дискриминација лица која траже запослење, као и 
запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, 
боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, 
односно инвалидност, националну припадност, 
вероисповест, брачни статус, породичне 
обавезе, сексуално опредељење, политичко или 
друго уверење, социјално порекло, имовинско 
стање, чланство у политичким организацијама, 
синдикатима или неко друго лично својство.

Дискриминација из претходног става овог 
члана забрањена је у односу на:

услове за запошљавање и избор кандидата - 
за обављање одређеног посла;
услове рада и сва права из радног односа;- 
образовање, оспособљавање и усавр-- 
шавање;
напредовање на послу;- 
отказ уговора о раду.- 

Члан 13.
Забрањено је узнемиравање и сексуално 

узнемиравање.
Узнемиравање, у смислу овог члана, јесте 

свако нежељено понашање узроковано неким од 
основа из члана 10. овог уговора које има за циљ 
или представља повреду достојанства лица које 
тражи запослење, као и запосленог, а које изазива 
страх или ствара непријатељско, понижавајуће или 
увредљиво окружење.

Сексуално узнемиравање, у смислу овог 
члана, јесте свако вербално, невербално или физичко 
понашање које има за циљ или представља повреду 
достојанства лица које тражи запослење, као и 
запосленог у сфери полног живота, а које изазива 
страх или ствара непријатељско, понижавајуће или 
увредљиво окружење.

Члан 14.
Дискриминацијом се не сматра прављење 

разлике, искључење или давање првенства у односу 

на одређени посао када је природа посла таква или се 
посао обавља у таквим условима да карактеристике 
повезане са неким од основа из члана 10. овог 
уговора представљају стварни и одлучујући услов 
обављања посла, и да је сврха која се тиме жели 
постићи оправдана.

Члан 15.
У случајевима дискриминације у смислу 

одредаба чл. 10. и 11. овог уговора, лице које тражи 
запослење, као и запослени, може да покрене пред 
надлежним судом поступак за накнаду штете, у 
складу са законом.

II РАДНИ ОДНОСИ

1. Заснивање радног односа

1.1. Услови за заснивање радног односа

Члан 16.
Радни однос са послодавцем може да 

заснује лице које има најмање 15 година живота 
и испуњава друге услове за рад на одређеним 
пословима, утврђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова (у даљем тексту: 
правилник).

Правилником се утврђују организациони 
делови предузећа, врста посла, стручна спрема и 
други посебни услови за рад на тим пословима.

Правилник доноси послодавац.
Радни однос са лицем млађим од 18 

година живота може да се заснује само уз писмену 
сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако 
такав рад не угрожава његово здравље, морал и 
образовање, односно ако такав рад није забрањен 
законом.

Лице млађе од 18 година живота може 
да заснује радни однос само на основу налаза 
надлежног здравственог органа којим се утврђује 
да је способно за обављање послова за које заснива 
радни однос и да такви послови нису штетни за 
његово здравље.

Инвалидна лица заснивају радни однос 
са послодавцем под условима и на начин утврђен 
законом, ако посебним законом није друкчије 
одређено.

Члан 17.
Кандидат је дужан да приликом заснивања 

радног односа, послодавцу достави исправе и друге 
доказе о испуњености услова за рад на пословима за 
које заснива радни однос, утврђених правилником.
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Послодавацје дужан да пре закључивања 
уговора о раду кандидата обавести о послу, 
условима рада, правима и обавезама из радног 
односа и правима из члана 11. став 1. алинеја 3. 
овог уговора.

Послодавац не може од кандидата да захтева 
податке о породичном, односно брачном статусу и 
планирању породице, односно достављање исправа 
и других доказа који нису од непосредног значаја за 
обављање послова за које заснива радни однос.

Послодавац не сме да условљава заснивање 
радног односа тестом трудноће, осим ако се ради 
о пословима код којих постоји знатан ризик за 
здравље жене и детета утврђен од стране надлежног 
здравственог органа.

Послодавац не може да условљава заснивање 
радног односа претходним давањем изјаве о отказу 
уговора о раду од стране кандидата.

Страни држављанин или лице без 
држављанства може да заснује радни однос са 
послодавцем под условима утврђеним Законом о 
раду и посебним законом.

Члан 18.
Пријем новозапослених може да се врши по 

претходно добијеној сагласности од Градског већа 
града Пожаревца, на основу образложене потребе 
за новим запошљавањем које даје послодавац.

1.2. Уговор о раду

Члан 19.
Радни однос заснива се уговором о раду. 

Уговор о раду закључују запослени и директор.
Послодавац може, пре заснивања радног 

односа, вршити проверу стручних и психофизичких 
способности кандидата.

Запослени је дужан да приликом заснивања 
радног односа, послодавцу достави документа 
којима доказује да испуњава услове за рад.

Члан 20.
Уговор о раду може да се закључи на 

неодређено и одређено време.
Уговор о раду у коме није утврђено време 

на које се закључује, сматра се уговором о раду на 
неодређено време.

Члан 21.
Уговор о раду закључује се пре ступања 

запосленог на рад у писаном облику.
Уговор о раду сматра се закљученим када 

га потпишу запослени и директор или лице које 
директор овласти.

Послодавац је дужан да лице са којим 
је засновао радни однос пријави организацији 
обавезног социјалног осигурања у складу са 
законом и запосленом достави фотокопију пријаве 
на обавезно социјално осигурање најкасније у року 
од 15 дана од дана ступања запосленог на рад.

Ако послодавац са запосленим не закључи 
уговор о раду у складу са ставом 1. овог члана, 
сматра се да је запослени засновао радни однос на 
неодређено време даном ступања на рад.

Члан 22.
Уговор о раду садржи:
назив и седиште послодавца;- 
име и презиме запосленог, место - 
пребивалишта, односно боравишта 
запосленог; 
стручну спрему и занимање запосленог; - 
врсту и опис послова које запослени треба - 
да обавља; 
место рада;- 
начин заснивања радног односа (на - 
неодређено или одређено време); 
време трајања уговора о раду на одређено - 
време; 
дан почетка рада;- 
радно време (пуно, непуно или скраћено);- 
новчани износ основне зараде и елементе - 
за утврђивање радног учинка, накнаде 
зараде, увећане зараде и друга примања 
запосленог;
рокове за исплату зараде и других примања - 
на која запослени има право; 
позивање на колективни уговор који је на - 
снази;
време трајања дневног и недељног радног - 
времена. 

Уговором о раду могу да се уговоре и друга 
права и обавезе.

На права и обавезе који нису утврђени уговором 
о раду, примењују се одговарајуће одредбе закона, 
овог уговора и другог општег акта послодавца.

1.3. Ступање на рад

Члан 23.
Запослени ступа на рад даном утврђеним 

уговором о раду.
Ако запослени не ступи на рад даном 

утврђеним уговором о раду, сматра се да није 
засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи 
на рад из оправданих разлога или ако се послодавац 
и запослени другачије договоре.
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Члан 24.
Запослени остварује права и обавезе из 

радног односа даном ступања на рад.

1.4. Пробни рад

Члан 25.
Уговором о раду може да се уговори пробни 

рад. Правилником из члана 16. овог уговора, 
утврђују се послови за које се уводи пробни рад.

Пробни рад не може се уговорити са 
приправником.

Члан 26.
Пробни рад може да траје најдуже шест 

месеци.
За време пробног рада послодавац и 

запослени могу да откажу уговор о раду са отказним 
роком.

Отказни рок из става 2. овог члана износи 
пет радних дана.

Члан 27.
Радне и стручне способности запосленог за 

време пробног рада утврђује послодавац.
Запосленом који за време пробног рада није 

показао одговарајуће радне и стручне способности, 
престаје радни однос истеком рока одређеног 
уговором о раду.

1.5. Радни однос на одређено време

Члан 28.
Радни однос на одређено време, послодавац 

може да заснује за обављање одређених послова 
само за период који непрекидно или са прекидима 
не може трајати дуже од 12 месеци.

Под прекидом из става 1. овог члана не 
сматра се прекид рада крађи од 30 радних дана.

Радни однос на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог, може се засновати 
до повратка привремено одсутног запосленог.

Радни однос на одређено време заснива се 
под условима и на начин предвиђен за заснивање 
радног односа на неодређено време.

Радни однос заснован на одређено време 
постаје радни однос на неодређено време, ако 
запослени настави да ради најмање пет радних дана 
по истеку рока за који је засновао радни однос.

Члан 29.
Запослени који је засновао радни однос 

на одређено време, има сва права, обавезе и 

одговорности, као и запослени који је засновао 
радни однос на неодређено време.

1.6. Радни однос за обављање послова са 
повећаним ризиком

Члан 30.
Послодавац може да закључи уговор о раду 

за послове за које су прописани посебни услови 
рада, само ако запослени испуњава услове за рад на 
тим пословима.

Запослени који се распоређује на радно 
место са посебним условима рада, поред општих 
услова утврђених правилником из члана 16. овог 
уговора, мора да испуњава и следеће услове за 
рад: да је извршилац мушког пола а није млађи 
од 18 година и да поседује посебне здравствене и 
психофизичке способности. 
 Послови са посебним условима рада 
утврђују се правилником предузећа. 
 Посебним условима рада сматрају се 
нарочито:

услови рада у којима постоји повећани - 
ризик од повређивања, настанка 
професионалних обољења и оштећења 
(рад у просторијама загађеним хемијским, 
физичким и биолошким штетностима; 
рад под дејством штетних зрачења; рад на 
високој или ниској температури; и други 
услови рада који штетно утичу на здравље 
запосленог);
специфични технолошки процеси у којима - 
не постоји могућност примене појединих 
прописаних мера заштите на раду;
специфични захтеви радног места који, у - 
циљу безбедног рада, условљавају посебне 
здравствене, физичке и психофизичке 
способности запосленог за рад.

1.7. Радни однос са непуним радним временом

Члан 31.
Радни однос може да се заснује и за рад 

са непуним радним временом на неодређено или 
одређено време.

Правилником из члана 16. овог уговора, 
утврђују се послови са непуним радним временом.

Запослени који ради са непуним радним 
временом има право на обавезно социјално 
осигурање и сва права из радног односа, сразмерно 
времену проведеном на раду, осим ако за поједина 
права није законом, овим уговором или уговором о 
раду друкчије одређено.
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Члан 32.
Запослени који ради са непуним радним 

временом код једног послодавца може за остатак 
радног времена да заснује радни однос код другог 
послодавца и на тај начин оствари пуно радно 
време.

1.8. Приправници

Члан 33.
Послодавац може да заснује радни однос са 

лицем које први пут заснива радни однос, у својству 
приправника, за занимање за које је то лице стекло 
одређену школску спрему, ако је то као услов за рад 
на одређеним пословима утврђено правилником из 
члана 16 овог уговора.

Правилником из члана 16. овог уговора 
утврђују се послови на којима се заснива радни 
однос са приправником.

Приправнички стаж најдуже траје годину 
дана, ако законом није друкчије одређено.

Члан 34.
Уговором о раду утврђује се да приправник 

за време трајања приправничког стажа има сва 
права, обавезе и одговорности која произилазе из 
радног односа.

Уговором о раду утврђује се посебно дужина 
трајања приправничког стажа и обавеза полагања 
приправничког испита.

Члан 35.
Приправник који је положио приправнички 

испит, распоређује се на послове за које је стекао 
оспособљеност за самосталан рад.

Приправнику који не положи стручни испит, 
престаје радни однос код послодавца, у складу са 
законом и овим уговором.

2. Радно време 

2.1. Пуно радно време

Члан 36.
Пуно радно време износи 40 часова 

недељно, ако законом и овим уговором није друкчије 
одређено.

Радно време може износити и крађе од 
40 часова недељно, али не краће од 36 часова 
недељно.

Пуно радно време за запосленог млађег од 
18 година живота не може да се утврди у трајању 
дужем од 35 часова недељно, нити дужем од осам 
часова дневно.

Према потребама процеса рада и 
организационих делова генерални директор може 
утврдити и клизно радно време на почетку односно 
завршетку радног дана и то највише до 1,5 часова.

2.2. Непуно радно време

Члан 37.
Непуно радно време, у смислу овог уговора, 

јесте радно време краће од пуног радног времена, у 
складу са чланом 31. овог уговора.

2.3. Скраћено радно време

Члан 38.
Запосленом који ради на нарочито тешким, 

напорним и за здравље штетним пословима 
утврђеним законом, овим уговором и другим 
општим актом послодавца, на којима поред примене 
одговарајућих мера заштите на раду, средстава и 
опреме личне заштите, постоји повећано штетно 
дејство на здравље запосленог, скраћује се пуно 
радно време сразмерно штетном дејству услова 
рада на здравље и радну способност запосленог, а 
највише 10 часова недељно (послови са повећаним 
ризиком).

Правилником из члана 16. овог уговора, 
утврђују се послови са скраћеним радним 
временом.

Скраћено радно време из става 1. овог члана, 
утврђује се на основу стручне анализе сачињене 
од стране овлашћене организације, у складу са 
законом.

Запослени који ради скраћено радно време, 
у смислу става 1. овог члана, има сва права као да 
ради са пуним радним временом.

2.4. Прековремени рад

Члан 39.
На захтев послодавца, запослени је обавезан 

да ради дуже од пуног радног времена у случају 
више силе, изненадног повећања обима посла и 
у другим случајевима када је неопходно да се у 
одређеном року заврши посао који није планиран 
(у даљем тексту: прековремени рад).

Запослени не може да ради прековремено 
дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири 
часа дневно, а највише 240 часова у календарској 
години.
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2.5. Распоред радног времена

Члан 40.
Радна недеља траје пет радних дана. 

Распоред радног времена у оквиру радне недеље 
утврђује послодавац.

Радни дан, по правилу, траје осам часова.
Радна недеља може трајати и шест радних дана 
уколико радни дан траје мање од осам часова.

Члан 41.
Послодавац је дужан да обавести запо-

сле ног о распореду и промени распореда радног 
времена, најмање седам дана пре промене распореда 
радног времена осим ако је до промене дошло услед 
замене изненада одсутног радника.

2.6. Прерасподела радног времена

Члан 42.
Послодавац може да изврши прерасподелу 

радног времена када то захтева природа делатности, 
организација рада, боље коришћење средстава 
рада, рационалније коришћење радног времена и 
извршење одређеног посла у утврђеним роковима.

У случајевима из става 1. овог члана, 
прерасподела радног времена врши се тако да 
укупно радно време запосленог у периоду од шест 
месеци у току календарске године у просеку не буде 
дуже од пуног радпог времена.

Члан 43.
У случају прерасподеле радног времена, 

радно време у току недеље не може бити дуже од 60 
часова. Прерасподела радног времена из члана 39. 
овогуговора, не сматра се прековременим радом.

Члан 44.
На пословима на којима је уведено скраћено 

радно време у складу са чланом 38. овог уговора, не 
може се вршити прерасподела радног времена.

Члан 45.
Запосленом који у одређеном периоду од 

шест месеци у току календарске године ради дуже, 
а у другом краће од пуног радног времена, у смислу 
члана 39. овог уговора, коришћење дневног и 
недељног одмора може се одредити на други начин 
и у другом периоду, под условом да му се дневни 
и недељни одмор обезбеди у обиму утврђеном 
законом, у периоду који не може бити дужи од 30 
дана.

За време рада на пословима из става 1. 
овог члана, запослени има право на одмор измећу 
два радна дана у трајању од најмање десет часова 
непрекидно.

Члан 46.
Забрањена је прерасподела радног времена 

запосленом који је млађи од 18 година живота.
Послодавац може да изврши прерасподелу 

радног времена запосленој жени за време трудноће 
и запосленом родитељу са дететом млађим од три 
године живота или са дететом са тежим степеном 
психофизичке ометености, само уз писмену 
сагласност запосленог.

Члан 47.
Запослени коме је радни однос престао пре 

истека времена за које се врши прерасподела радног 
времена, има право да му се часови прековременог 
рада прерачунају у пуно радно време и признају у 
пензијски стаж или да му се рачунају као часови 
рада дужег од пуног радног времена.

2.7. Посебни услови рада

Члан 48.
Посебним условима рада сматрају се 

рад на отвореном, рад у сменама и ноћни рад и 
представљају основ за увећање зараде.

Радом на отвореном простору сматра се 
рад који запослени обавља сваког радног дана на 
отвореном просгору у трајању дужем од половине 
радног времена.

Радом у сменама сматра се рад који се 
обавља у две или три смене, у оквиру процеса рада 
који у континуитету траје 24 часа.

Рад који се обавља у времену од 22 часа до 
шест часова наредног дана сматра се радом ноћу.

Члан 49.
Ако је рад организован у сменама, мора се 

обезбедити измена смена, тако да запослени не ради 
непрекидно више од једне радне недеље ноћу.

Запослени може да ради ноћу дуже од једне 
радне недеље, уз његову писмену сагласност.

3. Одмори и одсуства

3.1. Одмор у току дневног рада

Члан 50.
Запослени који ради пуно радно време има 

право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 
минута.
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Запослени који ради дуже од четири, а краће 
од шест часова дневно има право на одмор у току 
рада у трајаљу од 15 минута.

Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, а најмање десет часова дневно, има право 
на одмор у току рада у трајању од 45 минута.

Одмор у току рада не може се користити на 
почетку и на крају радног времена.

Време из ст. 1, 2. и 3. овог члана урачунава 
се у радно време.

Члан 51.
Одмор у току дневног рада организује се на 

начин којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако 
природа посла не дозвољава прекид рада, као и ако 
се ради са странкама.

Одлуку о распореду коришћења одмора у 
току дневног рада доноси директор или друго лице 
које он овласти.

3.2. Дневни одмор

Члан 52.
Запослени има право на одмор између два 

узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно, ако законом није друкчије одређено.

3.3. Недељни одмор

Члан 53.
Запослени има право на недељни одмор у 

трајању од најмање 24 часа непрекидно, а ако је 
неопходно да ради на дан свог недељног одмора, 
мора да му се обезбеди један 1 дан одмора у току 
наредне недеље.

3.4. Годишњи одмор

Члан 54.
Запослени који први пут заснива радни 

однос или има прекид радног односа дужи од 30 
радних дана, стиче право да користи годишњи 
одмор после шест месеци непрекидног рада.

Под непрекидним радом сматра се и време 
привремене спречености за рад у смислу прописа 
о здравственом осигурању и одсуства са рада уз 
накнаду зараде.

Запослени не може да се одрекне права 
на годишњи одмор, нити му се то право може 
ускратити.

Члан 55.
За сваку календарску годину запослени има 

право на годишњи одмор у трајању утврђеним овим 
уговором, а најмање 20 радних дана.

Запосленом се годишњи одмор у трајању 
од 20 радних дана увећава по основу радног 
искуства, сложености иослова радног места 
односно доприноса запосленог на радном месту, 
здравственог стања запосленог или члана уже 
породице (инвалид) и посебних отежаних услова 
рада.

Члан 56.
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује 

се тако што се законски минимум од 20 радних дана 
увећава према следећим критеријумима и то: 
1. По основу стручне спреме:

запосленом са ВСС, ВС - за 5 радних дана,1) 
запосленом са ВКВ - за 4 радна дана2) 
запосленом са ССС - за 3 радна дана,3) 
запосленом са КВ - за 2 радна дана,4) 
запосленом са НК,ПК - за 1 радни дан.5) 

2. По основу услова рада:
за рад на радним местима са повећаним 1) 
ризиком - за 3 радна дана,
за редован рад суботом, недељом и рад у 2) 
сменама - за 2 радна дана,
за раднике који раде на нарочито тешким 3) 
пословима у веома неповољним условима 
рада (у води, на хладноћи, под земљом, на 
изузетно високим температурама и сл.) - за 
5 радних дана

3. По основу радног искуства:
запосленом од 25 до 30 година рада 1) 
проведених у радном односу - за 4 радна 
дана,
запосленом од 15 до 25 година рада 2) 
проведених у радном однору - за 3 радна 
дана,
запосленом од 5 до 15 година рада 3) 
проведених у радном односу - за 2 радна 
дана,
запосленом до 5 година рада проведених у 4) 
радном односу - за 1 радан дан,

4. По основу инвалидности - за 5 радних дана;

5. По основу бриге о деци и члановима уже 
породице:

родитењу, усвојитељу, старатељу или 1) 
хранитељу са једним малолетним дететом - 
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за 2 радна дана, а за свако наредно малолетно 
дете по 1 радни дан;
самохраном родитељу са дететом до 14 2) 
година - за 3 радна дана, с тим што се овај 
број дана увећава за по 2 радна дана за свако 
наредно дете млађе од 14 година;
запосленом који се стара о члану уже 3) 
породице који је ометен у развоју, има 
тешко телесно оштећење или болест услед 
које је потпуно или врло слабо покретан- за 
5 радних дана.

Годишњи одмор по свим критеријумима из 
става 1. овог члана не може да се користи у трајању 
дужем од 30 радних дана.

Запослени са навршених 30 година рада 
проведених у радном односу односно са 55 година 
живота има право на годишњи одмор у трајању од 
30 радних дана.

Члан 57.
Запосленом са 30 година пензијског стажа 

и 55 година живота и запосленој са 25 година 
пензијског стажа и 50 година живота, утврђује се 
дужина годишњег одморау трајању од 30 радних 
дана.

Запосленом који ради на нарочито тешким, 
напорним и за здравље штетним пословима 
годишњи одмор не може трајати дуже од 35 радних 
дана.

Члан 58.
При утврђивању дужине годишњег одмора 

радна недеља рачуна се као пет радних дана.
Празници који су нерадни дани у складу 

са законом, одсуство са рада уз накнаду зараде 
и привремена спреченрст за рад у складу са 
прописима о здравственом осигурању, не рачунају 
се у дане годишњег одмора.

Ако је запослени за време коришћења 
годишњег одмора привремено неспособан за рад 
у смислу прописа о здравственом осигурању, има 
право да по истеку боловања настави коришћење 
годишњег одмора.

Члан 59.
Послодавац је дужан да запосленом у 

случају престанка радног односа изда потврду о 
искоришћеном броју дана годишњег одмора.

Члан 60.
Запослени има право на дванаестину 

годишњег одмора (сразмерни део) за месец дана 
рада у календарској тодини:

ако у календарској години у којој је први - 
пут засновао радни однос нема шест месеци 
непрекидног рада;
ако у календарској години није стекао - 
право на годишњи одмор, због прекида 
радног односа у смислу члана 54. став I. 
овог уговора.

Члан 61.
Годишњи одмор може да се користи у два 

дела.
Ако запослени користи годишњи одмор у 

деловима, први део користи у трајању од најмање 
три радне недеље у току календарске године, а 
други део најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 62.
У зависности од потребе посла, послодавац 

одлучује о времену коришћења годишњег одмора, 
уз претходну консултацију запосленог.

Решење о коришћењу годишњег одмора 
доноси послодавац у писаној форми и доставља 
запосленом 15 дана пре датума одређеног за почетак 
коришћења годишњег одмора, према условима које 
запослени испуњава на дан доношења решења.

Послодавац може да измени време одређено 
за коришћење годишљег одмора ако то захтевају 
потребе посла.

Члан 63.
Запослени има право на накнаду штете 

због неискоришћеног годишњег одмора у висини 
просечне зараде у претходна три месеца, утврђене 
уговором о раду ако кривицом послодавца не 
искористи нити започне коришћење годишњег 
одмора до 31. децембра текуће године.

Послодавац ће исплатити накнаду због 
неискоришћеног годишњег одмора у висини 
просечне зараде у претходна три месеца, утврђене 
уговором о раду запосленом, који не искористи 
нити започне коришћење годишњег одмора до 31. 
децембра текуће године, у следећим случајевима:

услед престанка радног односа због губитка - 
радне способности;
услед престанка радног односа и - 
остваривања права на пензију.

3.5. Одсуство уз накнаду зараде (плаћено 
одсуство)

Члан 64.
Послодавац је дужан да запосленом 

омогући плаћено одсуство у укупном трајању до 
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7 радних дана у календарској години у следећим 
случајевима:

ступања у брак 5 радних дана1) 
порођаја супруге или усвојење детета 5 2) 
радних дана
порођај другог члана уже породице 1 радни 3) 
дан
смрти члана уже породице (брачни друг, 4) 
деца, родитељи запосленог) 5 радних дана
смрти брата или сестре запосленог 3 радна 5) 
дана
смрти родитеља, усвојиоца, брата или 6) 
сестре брачног друга запосленог и смрти 
лица које живе у заједничком домаћинству 
са запосленим 2 радна дана
теже болести члана уже породице 5 радних 7) 
дана
селидбе сопственог домаћинства :8) 

а) на подручју истог насељеног места 2 
радна дана
б) ван подручја места становања 3 
радна дана

полагања испита у оквиру стручног 9) 
усавршавања или Образовања 7 радних 
дана
отклањање последица у домаћинству 10) 
зспосленог изазваних вишом силом 3 радна 
дана
коришћења организованог рекреативног 11) 
одмора у циљу превенције радне 
инвалидности 7 радних дана
учествовања на спортским и радно-12) 
производним Такмичењима 3-7 радних 
дана 
добровољног давања крви, рачунајући и дан 13) 
давања Крви 2 радна дана
припреме за одлазак на одслужење војног 14) 
рока (изузев цивилног служења) 3 радна 
дана

Члановима уже породице, у смислу Уговора, 
сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, дете 
рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, 
храњеник и друго лице према коме запослени има 
законску обавезу издржавања.

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1, 2, 4, 
7, 11. и 13. овог члана укупан број радних дана који 
се користе као плаћено одсуство у току калндарске 
године увећава се за број дана који је утврђен као 
време одсуства у сваком од тих случајева.

Плаћено одсуство се одобрава, на писмени 
захтев запосленог, под условом да је запослени 
приложио одговарајућу документацију (доказ о 
постојању правног основа за коришћење плаћеног 
одсуства).

Члан 65.
Запосленом се може одобрити плаћено 

одсуствр у трајању дужем од седам радних дана, 
а највише до 30 радних дана у току календарске 
године у случају: полагања стручног испита или 
испита којим се стиче непосредно виши степен 
образовања у области у коју спадају послови које 
запослени обавља, израда докторске дисертације, 
учешћа у студијским или експертским групама и 
другим облицима стручног усавршавања.

3.6. Неплаћено одсуство

Члан 66.
Ако одсуство запосленог не би битно 

утицало на извршавање послова радног места на 
које је распоређен може му се одобрити неплаћено 
одсуство у калндарској години, и то:

ради школовања, специјализације или другог 1) 
вида стручног образовања и усавршавања 
(магистратура, докторат) којем запослени 
приступа на своју иницијативу - до 30 дана;
ради неговања члана уже породице - до 5 2) 
дана;
ради обављања личних послова - до 7 3) 
раднигх дана;
за случај смрти блиског сродника по крвном 4) 
или тазбинском сродству - 2 радна дана.

Право запосленог на неплаћено одсуство и 
дужина његовог трајања утврђује се решењем 
директора.

За време неплаћеног одсуствовања са рада 
запосленом мирују права из рада и по основу рада, 
осим ако Законом није другачије предвиђено.

3.7. Мировање радпог односа

Члан 67.
Запосленом мирују права и обавезе које 

се стичу на раду и по основу рада, осим права и 
обавеза за које је законом и овим уговором друкчије 
одређено, ако одсуствује са рада због:

одласка на одслужење, односно дослужење - 
војног рока;
упућивања на рад у иностранство од стране - 
послодавца или у оквиру мећународно-
техничке или просветно културне сарадње, 
у дипломатска, конзуларна и друга 
представништва;
привременог упућивања на рад код другог - 
послодавца у смислу члана 174. закона;
избора, односно именовања на функцију - 
у државном органу, политичкој или 
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синдикалној организацији или другу 
јавну функцију чије вршење захтева 
да привремено престане са радом код 
послодавца;
издржавања казне затвора, односно - 
изречене мере безбедности, васпитне или 
заштитне мере у трајању до шест месеци.

Запослени коме мирују права и обавезе из 
става 1. овог члана има право да се у року од 15 
дана од дана одслужења, односно дослужења војног 
рока, престанка рада у иностранству, престанка 
функције, повратка са издржавања казне затвора, 
односно мере безбедности, васпитне или заштитне 
мере, врати на рад код послодавца.

Права из става 1. и 2. овог члана има и брачни 
друг запосленог који је упућен на рад у иностранство 
у оквиру међународне или просветне сарадње, у 
дипломатска конзуларна и друга представништва.

3.8. Стручно усавршавање и стипендирање

Члан 68.
Послодавац је дужан да запосленом 

омогући образовање, стручно оспособљавање и 
усавршавање када то захтева потреба процеса рада 
и увођење новог начина и организације рада у 
складу са законом и општим актом послодавца.

Послодавац може запосленом који се 
самоиницијативно образује, стручно оспособљава 
и усавршава одобрити средстава за образовање, 
стручно оспособљавање и усавршавање под 
условима и на начин предвиђен општим актом 
послодавца.

Трошкови образовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из 
средстава послодавца и других извора, у складу са 
законом и општим актом.

У случају да запослени прекине образовање, 
стручно оспособљавање и усавршавање, дужан је 
да надокнади послодавцу трошкове, осим ако је то 
учинио из оправданих разлога.

4. Заштита запослених

4.1. Заштита на раду

Члан 69.
Послодавац и запослени су дужни да се у 

процесу рада придржавају одредаба Закона о раду, 
Закона о здрављу и безбедности на раду и општег 
колективног уговора.

Послодавац је дужан да обезбеди прописане 
услове заштите запослених, а у поступку примене 

мера заштите на раду обавезно је учешће 
представника синдиката.

Члан 70.
Директор послодавца се обавезује да 

запосленима обезбеди лична заштитна средства и 
опрему, средства за личну хигијену, оспособљавање 
запослених за безбедан рад, одржавање средстава за 
рад у исправном стаљу и предузима потребне мере 
заштите од штетних утицаја за живот и здравље 
запослених, полазећи од специфичности сваког 
предузећа.

Послодавац је дужан да општим актом 
утврди радна места на којима постоји опасност од 
повређивања, професионалних и других оболења, 
уз обавезу информисања синдиката.

На таквим радним местима могу радити 
запослени који поред општих испуњавају и посебне 
услове из области заштите на раду и других прописа 
везаних за обављање делатности послодавца.

Обавеза послодавца је да осигура све 
запослене за случај смрти или инвалидитета а 
висину премије осигурања утврђује управни одбор 
послодавца.

Члан 71.
Запослени су дужни да се обуче за примену 

мера заштите на раду и за пружање помоћи осталим 
запосленима, уколико им запрети опасност по живот 
и здравље, да се подвргавају редовним и ванредним 
превентивно - здравственим прегледима, своје знање 
и практичну способност у погледу радне и животне 
средине стално да усавршавају, обављањем својих 
послова спречавају загађивање радне и животне 
средине, правилно рукују средствима за рад и да се 
придржавају прописа о заштити на раду.

Члан 72.
Запослени је одговоран ако не користи или 

супротно намени користи средства и опрему личне 
заштите, неправилно рукује њима и не одржава 
их у исправном стању и ако одмах не обавести 
одговорног запосленог о кваровима или другим 
недостацима који могу угрозити живот других 
запослених и безбедност процеса рада.

Члан 73.
У циљу превенције радне инвалидности, 

послодавац ђе у складу са својим могућностима 
издвајати средства, а најмање у висини од 0,50% 
на масу средстава исплаћених на име зараде 
за сваки месец за коришћење организованог 
рекреативног одмора на посебан рачун синдиката 
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, а запослени имају право да исти користе у складу 
са критеријумима које утврди репрезентативни 
синдикат у предузећу.

Члан 74.
Послодавац је дужан да под једнаким 

условима колективно осигура запослене за случај 
смрти, последица незгоде, професионалног 
обољења, повреде на раду и губитка радне 
способности, ради обезбеђења накнаде штете.

Члан 75.
Запослени има право на накнаду штете због 

повреде на раду или професионалног обољења 
насталог на раду код послодавца.

Постојање и висина штете, околности под 
којима је штета наастала, ко је штету проузроковао 
и како се надокнађује утврђује се у складу са 
законом.

4.2. Заштита омладине

Члан 76.
Запослени млађи од 18 година живота не 

може да ради на пословима:
на којима се претежно обавља нарочито - 
тежак физички рад, рад под земљом, под 
водом или на великој висини;
који укључују излагање штетном зрачењу - 
или средствима која су отровна, канцерогена 
или која проузрокују наследна обољења, 
као и ризик по здравље због хладноће, 
топлоте, буке или вибрација;
који би, на основу налаза надлежног - 
здравственрг органа, могли штетно и са 
повећаним ризиком да утичу на његово 
здравље и живот с обзиром на његове 
психофизичке способности.

Запослени између навршене 18. и 21. године 
живота може да ради на пословима из претходног 
става, тачка 1) и 2) само на основу налаза надлежног 
здравственог органа којим се утврђује да такав рад 
није штетан за његово здравље.

Запослени млађи од 18 година живота 
не може да ради нођу, осим када је неопходно да 
се настави рад прекинут услед више силе, под 
условом да такав рад траје одређено време и да 
мора да се заврши без одлагања, а послодавац нема 
на располагању у довољном броју друге пунолетне 
запослене.

Послодавац је дужан да у напред наведеним 
случајевима обезбеди надзор над радом запосленог 
млађег од 18 година живота од стране пунолетног 
запосленог.

Забрањен је прековремени рад запосленог 
којије млађи од 18 година живота.

4.3. Заштита материнства

Члан 77.
Запослена жена за време трудноће не може 

да ради на пословима који су, по налазу надлежног 
здравственог органа, штетни за њено здравље и 
здравље детета, а нарочито на пословима који 
захтевају подизање терета или на којима постоји 
штетно зрачење или изложеност екстремним 
температурама.

Запослена жена за прве 32 недеље трудноће 
не може да ради прековремено и нођу, ако би такав 
рад био штетан за њено здравље и здравље детета, 
на основу налаза надлежног здравственог органа.

Запослена жена за време последњих осам 
недеља трудноће не може да ради прековремено, 
односно нођу.

Жена са дететом до три године живота може 
да ради прековремено, односно нођу само на основу 
њене писмене сагласности.

Самохрани родитељ који има дете до седам 
година живота или дете које је тежак инвалид може 
да ради прековремено или нођу, само на основу 
његове писмене сагласности.

4.4. Породиљско одсуство и одсуство са рада 
ради неге детета

Члан 78.
Запослена жена има право на одсуство са 

рада због трудноће и порођаја (у даљем тексту: 
породиљско одсуство), као и одсуство са рада ради 
неге детета у укупном трајању од 365 дана.

Запослена жена може да отпочне породиљско 
одсуство на основу налаза надлежног здравственог 
органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре 
времена одређеног за порођај.

Породиљско одсуство траје до навршених 
три месеца од дана порођаја.

Запослена жена, по истеку породиљског 
одсуства, има право на одсуство са рада ради неге 
детета до истека 365 дана од дана отпочињања 
породиљског одсуства.
 Отац детета може да користи права из става 
1. овог члана у случају када мајка напусти дете, ако 
умре или је из других оправданих разлога спречена 
да користи та права (издржавање казне затвора, 
тежа болест).

Право из става 4. овог члана има отац детета 
и када мајка није у радном односу.
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За време породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета запослена жена, односно 
отац детета има право на накнаду зараде, у складу 
са законом.

Члан 79.
Запослена жена има право на породиљско 

одсуство и право на одсуство са рада ради неге 
детета за трсћс и свако наредно новорођено дете у 
укупном трајању од две године.

Право на породиљско одсуство и одсуство 
са рада ради неге детета у укупном трајању од две 
годиие има и запослена жена која у првом порођају 
ррди троје или више деце, као и запослена жена која 
је родила једно, двоје или троје деце а у наредном 
порођају роди двоје или више деце.

Запослена жена из ст. 1. и 2. овог члана, по 
истеку породиљског одсуства има право на одсуство 
са рада ради неге детета до истека две године од 
дана отпочињања породиљског одсуства из члана 
76. став 2. овог уговора.

Отац детета из ст. 1. и 2. овог члана може 
да користи право на породиљско одсуство у 
случајевима и под условима утврђеним у члану 76. 
став 5. овог уговора, а право на одсуство са рада 
ради неге детета у дужини утврђеној у ставу 3. овог 
члана.

Члан 80.
Ако запослена жена роди мртво дете или ако 

јој дете умре пре истека породиљског одсуства, има 
право да користи породиљско одсуство из члана 76. 
став 3. овог уговора.

4.5. Одсустпво ради посебне неге детета или 
друге особе

Члан 81.
Један од родитеља детета коме је неопходна 

посебна нега због тешког степена психофизичке 
ометености, осим за случајеве предвиђене 
прописима о здравственом осигурању, има право 
да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, одсуствује са рада или да 
ради са половином пуног радног времена, најдуже 
до навршених пет година живота детета.

Право у смислу става 1. овог члана остварује 
се на основу мишљења надлежног органа за оцену 
степена психофизичке ометености детета, у складу 
са законом.

За време одсуствовања са рада, у смислу 
става 1. овог члана, запослени има право на накнаду 
зараде, у складу са законом.

За време рада са половином пуног радног 
времена, у смислу става 1. овог члана, запослени 
има право на зараду у складу са законом, овим 
уговором и уговором о раду, а за другу половину 
пуног радног времена накнада зараде, у складу са 
законом.

Члан 82.
Хранитељ, односно старатељ детета млађег 

од пет година живота има право да, ради неге 
детета, одсуствује са рада осам месеци непрекидно 
од дана смештаја детета у хранитељску, односно 
старатељску породицу, а најдуже до навршених пет 
година живота детета.

Ако је смештај у хранитељску, односно 
старатељску породицу из става 1. овог члана 
наступио пре навршена три месеца живота детета, 
хранитељ, односно старатељ детета има право да, 
ради неге детета, одсуствује са рада до навршених 
11 месеци живота детета.

Право из ст. 1. и 2. овог члана има лице коме 
је, у складу са прописима о усвојењу, упућено дете 
на прилагођавање пре заснивања усвојења, а по 
заснивању усвојења и један од усвојилаца.

За време одсуства са рада ради неге детета, 
лице које користи право из ст. 13. овог члана има 
право на накнаду зараде у складу са законом.

Члан 83.
Родитељ или старатељ, односно лице 

које се стара о особи оштећеној церебралном 
парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије 
или оболелој од мишићне дистрофије и осталих 
тешких обољења, на основу мишљења надлежног 
здравственог органа, може на свој захтев да ради 
са скраћеним радним временом, али не краћим од 
половине пуног радног времена.

Запослени који ради са скраћеним радним 
временом у смислу става 1. овог члана, има 
право на одговорајућу зараду, сразмерно времену 
проведеном на раду, у складу са законом, овим 
уговором и уговором о раду.

Члан 84.
Права из члана 79. овог уговора има и један 

од усвојилаца, хранитељ, односно старатељ детета, 
ако је детету, с обзиром на степен психофизичке 
ометености, потребна посебна нега.

Члан 85.
Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, 

односно старатељ има право да одсуствује са 
рададок дете не наврши три године живота.
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За време одсуствовања са рада из става 1. 
овог члана права и рбавезе по основу рада мирују, 
ако за поједина права законом и овим уговором или 
Уговором о раду није друкчије одређено.

4.6. Заштита инвалида

Члан 86.
Запосленом инвалиду рада послодавац 

је дужан да обезбеди обављање послова према 
преосталој радној способности.

Запосленом код кога је, у складу са прописима 
о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено 
да постоји опасност од настанка инвалидности 
на одређеним пословима, послодавац је дужан да 
обезбеди обављање другог одговарајућег посла.

Члан 87.
Послодавац може да откаже уговор о раду 

запосленом који одбије да прихвати посао у смислу 
члана 84. овог уговора.

4.7. Обавештење о привременој спречености за 
рад

Члан 88.
Запослени је дужан да најкасније у року од 

24 часа обавести послодавца о настанку спречености 
за рад, а најкасније у року од три дана, од дана 
наступања привремене спречености за рад у смислу 
прописа о здравственом осигурању, о томе достави 
послодавцу писмену потврду лекара која садржи и 
време очекиване спречености за рад.

У случају теже болести, потврду из става 
1. овог члана, уместо запосленог, послодавцу 
достављају чланови уже породице или друга лица 
са којима живи у породичном домаћинству.

Ако запослени живи сам, потврду из става 
1. овог члана дужан је да достави у року од три дана 
од дана престанка разлога због којих није могао да 
достави потврду.

Ако послодавац посумња у оправданост 
разлога за одсуствовање са рада у смислу става 
1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном 
здравственом органу ради утврђивања здравствене 
способности запосленог, у складу са законом.

4.8. Посебна заштита од отказа уговора о раду

Члан 89.
За време трудноће, породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета, као и одсуства са 
рада ради посебне неге детета, послодавац не може 
запосленом дати отказ.

Запосленом из става 1. овог члана који је 
засновао радни однос на одређено време може да 
престане радни однос по истеку рока за који је 
заснован.

5. Зарада, накнада зарада и друга примања

5.1. Зарада

Члан 90.
Запослени има право на одговарајућу зараду, 

која се утврђује у складу са законом, овим уговором 
и уговором о раду.

Запосленоме се гарантује једнака зарада за 
исти рад или рад исте вредности који остварује код 
послодавца.

Зараду, у смислу става 1 овог члана чини:
зарада за обављени рад и време проведено - 
на раду;
зарада по основу доприноса запосленог, - 
пословном успеху послодавца (награде, 
бонуси и сл.)
друга примања по основу радног односа - 
уговорених Колективним уговором и 
Уговором о рад.

Под зарадом у смислу претходног става 
сматра се зарада која садржи порезе и доприносе 
који се плаћају из зараде.

Укупна маса зарада из предходног става - 
не може бити већа од 55% од укупног 
прихода предузећа, и утврђује се планом и 
програмом пословања предузећа.

Члан 91.
Зарада која се остварује за обављени рад и 

време проведено на раду утврђује се на основу: 
основне зараде- 
дела зараде за радни учинак - 
увећане зараде- 

Основна зарада запосленог утврђује се на 
основу:

вредности радног часа- 
вредности - коефицијента посла- 
времена проведеног на раду - месечног - 
фонда остварених часова

5.2. Основна зарада

Члан 92.
Вредност радног часа формира се не основу 

преговора између послодавца и репрезентативног 
синдиката приликом израде програма пословања 
за наредну годину најкасније до децембра текуће 
године а на који сагласност даје оснивач.
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Вредност радног часа у ЈКП Паркинг 
сервис Пожаревац не може бити нижа од вредности 
радног часа који утврди Социјално економски савет 
Републике Србије.

Вредност радног часа у ЈКП Паркинг сервис 
Пожаревац уговара се на период који не може бити 
дужи од дванест месеци и у износу који не може 
бити нижи од претходно утврђеног износа.

Члан 93.
Основна зарада запосленог утврђена овим 

уговором о раду за стандардни учинак и пуно радно 
време исказана у новчаном износу не може бити 
нижа од миниманле зараде утврђене законом.

Новчани износ основне зараде обрачунава 
се множењем вредности радног часа, коефицијента 
посла радног места и времена проведеног на раду 
односно месечног фонда остварених часова.

Новчани износ основне зараде утврђен 
уговором о раду мења се у зависности од промене 
вредности радног часа и времена проведеног на 
раду односно месечног фонда остварених часова 
рада у месецу за који се обрачунава зарада.

Члан 94.
Елементи за уговарање основне зараде су:

достигнут ниво зарада и његовог односа - 
према зарадама код других послодаваца у 
истој грани
раст трошкова живота- 
пораст инфлације- 
учешће зарада у трошковима предузећа- 
оствареног финансијског резултата - 
предузећа
упутство са смерницама за припрему - 
буџета града Пожаревца за наредну годину 
са инструкцијама града у делу планирања 
масе средстава за зараде у јавним 
комуналним предузећима које доноси 
Градско веће града Пожаревца.

Члан 95.
Маса зарада за запослене утврђена у члану 

96. овог уговора, расподељује се на принципима 
и критеријумима утврђеним овим колективним 
уговором.

Члан 96.
Масу средстава за зараде чини:
основна зарада- 
накнада зараде- 
друга примања која имају карактер зараде.- 

Члан 97.
Вредност коефицијента утврђује се на основу 

сложености, одговорности, услова рада и стручне 
спреме која је услов за обављање одређеног посла, 
полазећи од специфичности послова послодавца.

Вредност коефицијента, из става 1. овог 
члана, је саставни део овог колективног уговора 
приказан кроз табеларни преглед а на основу 
договора између послодавца и репрезентативног 
синдиката у предузећу.

Основна зарада у предузећу кретаће се 
у распону од 1:3 између најнижег и највишег 
коефицијента. Вредност коефицијента за директора 
предузећа утврђује Управни одбор предузећа.

5.3. Радни учинак

Члан 98.
Основна зарада из члана 91. овог уговора 

може се исплатити и у већем износу на основу 
следећих критеријума:

квалитета и благовремености у испуњавању - 
радних задатака полазећи од специфичности 
послова;
радне дисциплине;- 
одговорности према раду и средствима - 
рада;
радног искуства;- 
степен стручне спреме и оспособљености - 
запосленог за послове на којима ради и
других критеријума од значаја за - 
процену обима и квалитета, односно 
радног доприноса запосленог полазећи 
од специфичности основне делатности 
послодавца.

Р.бр. Радно место Степен стручне 
спреме коефицијент 

1 Заменик директора VI, VII 4,70 

2 Руководилац за правне и 
опште послове VII 3,80 

3 Руководилац за финансијско 
- књиговодствене послове VI, VII 3,80 

4 Руководилац за планирање, 
развој и маркетинг VII 3,80 

5 Референт вођења паркинга IV 2,60 
6 Књиговођа IV 2,40 
7 Благајник IV 2,30 
8 Администратор мреже III, IV 2,60 
9 Контролор III, IV 2,40 

10 Радник на наплати паркинга III 2,00 
11 Контролор уличне наплате III 2,20 

12 Возач специјалног возила 
паук III 2,30 

13 Помоћни радник на пауку I, II, III 2,00 
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Члан 99.
Остварени резултати рада запосленог 

утврђују се:
на основу норматива за поједине послове - 
у случајевима када се радни учинак може 
мерити;
на основу оцене радног доприноса кад се - 
радни учинак не може мерити.

Члан 100.
Оцену радног доприноса када се радни 

учинак не може мерити ,даје послодавац на предлог 
непосредног руководиоца на основу следећих 
критеријума:

оствареног обима планираних послова; - 
извршења посла у року; - 
квалитета обављеног посла; - 
креативности; - 
самоиницијативности и др;- 

Члан 101.
Код послова код којих се радни учинак не 

може мерити из члана 100, зарада запосленог може 
се умањити до 20%, односно повећати до 40%.

Увећање зарада запосленима може се 
вршити из средстава издвојених највише до 1% од 
утврђене масе зарада за текући месец.

Члан 102.
Послодавац обезбеђује исгшату зараде за 

запослене у предузећу у следећим роковима:
аконтација за текући месец до 20. у текућем - 
месецу и коначан обрачун зараде до 15. у 
наредном месецу 

Послодавац је дужан да запосленом, 
приликом сваке исплате коначног обрачуна 
зараде, достави писмени обрачун, који запослени 
својеручно потписује.

5.4. Увећана зарада

Члан 103.
Запослени има право на увећану зараду, и 

то за: 
прековремени рад, - 
рад на дан празника који је нерадни дан, - 
ноћни рад,- 
додатак на зараду по основу времена - 
проведеног у радног односу (минули рад).

Члан 104.
Основна зарада запосленог увећава се и то:

за рад на дан државног и верског 1. 
празника, који је по закону нерадни 
дан -120% од основице;
за рад ноћу (рад који се обавља од 2. 
22 до 06 часова наредног дана), 
ако такав рад није урачунат при 
утврђивању вредности коефицијента 
радног места -30% од основице;
за прековремени рад у који се не 3. 
урачунава радно време унапред 
одређено на основу извршења 
годишње прерасподеле времена - 
26% од основице;
за рад у смени уколико није 4. 
вреднован при утврђивању основне 
зараде -најмање 26% од основице;
за рад недељом, ако такав рад није 5. 
вреднован при утврђивању основне 
зараде - најмање 15% од основице.

Ако се истовремено стекну услови за 
увећање зараде у смислу става 1. овог члана по 
више основа. проценат не може бити нижи од збира 
процената по сваком од основа увећања.

5.5. Накнада зараде

Члан 105.
Послодавац је дужан да запосленом 

обезбеди накнаду зараде за време одсуствовања 
са рада у висини од 100% од просечне зараде у 
претходна три месеца, с тим да не може бити нижа 
од минималне зараде утврђене законом и то у 
следећим случајевима:

прекида рада до кога је дошло наредбом - 
надлежног органа односно овлашћеног 
радника;
необезбеђивања заштите на раду услед - 
чега би даље обављање проузроковало 
непосредну опасност по живот и здравље 
запосленог или других лица;
коришћења годишњег одмора или плаћеног - 
одсуства; 
празника за који је законом прописано да - 
се не ради;
привремене неспособности за рад ако је - 
неспособност проузрокована повредом на 
раду или професионалним обољењем;
давања крви, ткива и другог дела тела; - 
одазивања позиву војних и других органа;- 
стручног оспособљавања и усавршавања - 
ради потребе процеса рада;
присуствовања седници Скупштине града, - 
њених тела, седници органа друштвеног 
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фонда или органа синдиката и Савеза 
синдиката у својству члана.

Члан 106.
Запосленом припада накнада зараде за 

време одсуствовања са посла због привремене 
спречености за рад проузроковане болешћу или 
повредом ван рада до 30 дана у висини 70% од 
просечне зараде у претходна три месеца, пре месеца 
у коме је наступила привремена спреченост, увећана 
за додатак на зараду, по основу времена проведеног 
у радном односу (минули рад).

5.6. Накнада трошкова

Члан 107.
Запослени има право на накнаду трошкова 

и то:
за превоз на рад и са рада у висини 1) 
цене месечне претплатне карте у јавном 
саобраћају;
за време проведено на службеном путу у 2) 
земљи - дневницу у висини од 5% просечне 
зараде запосленог у привреди Републике 
Србије према последњем коначном 
објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике;
за ноћење на службеном путовању, према 3) 
поднетом рачуну, осим у хотелу прве 
категорије;
за превоз у обављању службеног путовања 4) 
у висини цене превоза за одобрено 
средство превоза са трошковима накнаде за 
резервацију места у превозном средству и 
превоза пртљага;
за коришћење телефона, телефакса и 5) 
интернета у службене сврхе на службеном 
путу у висини стварних трошкова;
за време проведено на службеном путовању 6) 
у иностранству — дневница у висини 
утврђеној прописом Владе Републике 
Србије;
за коришћење сопственог аутомобила за 7) 
обављање службеног посла у висини од 
10% прописане цене за литар погонског 
горива по пређеном километру;
за повећане трошкове смештаја и исхране за 8) 
рад и боравак на терену (теренски додатак) 
у висини 3% просечне зараде запосленог 
у привреди Републике Србије према 
последњем, коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 

статистике, а ако није обезбеђен смештај и 
исхрана и трошкове исхране и смештаја.

Члан 108.
Запослени има право на месечну претплатну 

карту за долазак на рад и повратак са рада за релације 
где јавни превозник омогућава куповину истих.

За релације на којима јавни превозник не 
омогућава куповину месечне претплатне карте 
запослени има право на надокнаду трошкова 
превоза у новцу и то у висини стварних трошкова, 
под условом да запослени станује на удаљености 
већој од 1,5 км од радног места.

Стварни трошак се утврђује на основу броја 
дана доласка на рад и одласка са рада и износа 
цене појединачне карте на линије и растојању које 
запослени користи а за које не постоји месечна 
претплатна карта.

Ако на истој релацији превоз обавља више 
превозника при утврђивању стварних трошкова 
превоза узима се износ цене појединачне карте оног 
превозника који има најнижу цену.

Запослени који нема могућност да при 
доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз 
јер на конкретној релацији нема организованог 
јавног превоза, има право на накнаду трошкова у 
новцу у висини цене месечне претплатне карте у 
јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу 
потврде јавног предузећа.

Члан 109.
Послодавац по правилу врши накнаду 

трошкова превоза за долазак на рад и одлазак 
са рада куповином месечне претплатне карте на 
почетку месеца за наредни месец, за релације где 
је то омогућено.

Изузетно, на захтев запосленоц послодавац 
може донети одлуку да исплату врши у новцу у 
висини цене месечне претплатне карте.

Послодавац је дужан да од овлашћених 
превозника обезбеди потврде о цени појединачних 
карата и претплатних карата.

Запослени је дужан да послодавцу да изјаву 
о месту становања и превоза који користи за долазак 
на рад и одлазак са рада.

Члан 110.
Послодавац је дужан да запосленом 

обезбеди накнаду трошкова и то:
месечну накнаду за трошкове исхране у - 
току рада у висини до 15% просечне зараде 
у Републици Србији на основу последње 
објављеног податка органа за статистику, 
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овај износ биће утврђен планом и 
програмом пословања који ће пре усвајања 
од стране оснивача споразумно утврдити 
послодавац и репрезентативни синдикат.
Запослени има право на регрес за - 
коришћење годишњег одмора у висини 
1/12 месечно од просечне исплаћене нето 
зараде по запосленом у Републици Србији 
за децембар претходне године.

Запослени који има право на годишњи 
одмор у трајању краћем од 20 радних дана, или 
је искористио мањи број дана од пуног права на 
годишњи одмор има право на сразмерни износ 
регреса.

Запослени који из разлога утврђених чланом 
63. овог уговора има право на накнаду штете због 
неискоришћеног годишњег одмора, има право и 
на накнаду штете за неисплаћени регрес у висини 
утврђеној овим чланом.

5.7. Друга примања

Члан 111.
Послодавац је дужан да запосленом исплати 

друга примања која не улазе у зараду и то:
отпремнину при престанку радног односа - 
ради коришћења права на пензију или при 
престанку радног односа по сили закона 
због губитка радне способности, најмање 
у висини износа три зараде коју би радник 
остварио за месец који претходи месецу у 
којем се исплаћује отпремнина, с тим што 
тако исплаћена отпремнина не може бити 
нижа од две просечне зараде по запосленом 
исплаћене код послодавца за месец који 
претходи месецу у којем се врши исплата 
отпремнине, односно две просечне зараде 
исплаћене у граду Пожаревцу, према 
последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике ако је то 
за запосленог повољније;
помоћ запосленом за рођење сваког детета, - 
у висини неопорезивог износа у складу са 
законом
накнаду трошкова погребних услуга - 
у случају смрти брачног друга, деце и 
родитеља запосленог; у случају смрти 
детета уколико су оба родитеља запослена 
у предузећу право на накнаду припада само 
једном родитељу; у случају смрти родитеља 
уколико су у предузећу запослена рођена 
браћа или сестре право на накнаду припада 
само једном од запослених;

накнада трошкова погребних услуга у - 
случају смрти запосленог припада брачном 
другу и деци, а родитељима само у случају 
да запослени нема брачног друга и децу;
накнаду штете због повреде на раду или - 
професионалног обољења.

Одлуку о исплати и начину исплате других 
примања из става 1. овог члана доноси послодавац.

Члан 112.
Послодавац може деци запосленог узраста 

до 10 година живота да обезбеди поклон за Божић и 
Нову годину у вредности до неопорезивог износа, 
који је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана.

Право из претходног става, деца чија су оба 
родитеља запослена у предузећу, могу остварити 
само преко једног запосленог родитеља.

Члан 113.
Запослени има право на јубиларну награду 

поводом годишњице непрекидног рада у предузећу, 
и то:

за 10 година - у висини 1 зараде,- 
за 20 година - у висини 1,5 зараде;- 
за 30 година - у висини 2 зараде;- 
за 40 година - у висини 3 зараде.- 

Зарадом у смислу става 1. овог члана сматра 
се просечна нето зарада по запосленом у привреди 
Републике Србије према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 114.
Запослени има право на јубиларну награду 

поводом годишњице рада - оснивања предузећа у 
износу који се утврди у програмима пословања за 
ту годину.

Члан 115.
Запослени имају право на добровољно 

пензијско осигурање и колективно осигурање 
за случај болссти и хируршких интервенција, а 
исплату врши послодавац по добијеној сагласности 
од градоначелника града Пожаревца.

У складу са пословима основне делатности, 
послодавац је дужан да на свој терет, колективно 
осигура запослене за случај смрти, повреде на 
раду, смањења или губитка радне способности.

Послодавац може, поред осигурања из 
става 1. и 2. овог члана, да осигура запослене који 
раде на радним местима са посебним условима 
рада, у увећаном износу, утврђеним колективним 
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уговором код послодавца, од повреда на раду и 
професионалних обољења

5.8. Солидарна помоћ

Члан 116.
Послодавац може запосленом да обезбеди 

право и исплати солидарну помоћ у случају: 

теже болести запосленог или чланова - 
уже породице; 
здравствене рехабилитације запо-- 
сленог; 
наступања теже инвалидности запо-- 
сленог; 
ублажавање последица елементарних - 
непогода; 
набавке лекова за запослене или члана - 
уже породице; 
помоћи породици умрлог запосленог;- 
набавке ортопедских помагала и - 
ортопедских протеза и
тешког материјалног стања запосленог.- 

Солидарну помоћ из претходног става 
за случајеве из алинеје 1) до 4) послодавац може 
исплатити у износу од једне до три просечне 
зараде у привреди града Пожаревца у месецу који 
претходи месецу у коме се врши исплата, а за 
случајеве из алинеје 5) до 7) до износа трошкова 
према приложеним рачунима.

Под члановима уже породице у смислу 
алинеје 1) и 5) става 1. овог члана, сматрају се 
брачни друг и деца, а само изузетно и родитељи 
запосленог у случају да немају других примања.

Право на солидарну помоћ из алинеје 6) 
става 1. овог члана у случају смрти запосленог 
послодавац може исплатити: брачном другу и деци 
умрлог запосленог, родитељима умрлог уколико 
није имао брачног друга нити децу, браћи, сестрама 
уколико није имао брачног друга, децу нити 
родитеље.

5.9. Зарада из добити

Члан 117.
Послодавац може запосленима да исплати 

зараду из добити у складу са законом у висини коју 
утврђује Управни одбор, уз сагласност оснивача.

Одлуку о расподели добити и исплати зараде 
из добити из става 1. овог члана доноси Управни 
одбор, на предлог директора.

Члан 118.
Право на зараду из добити има и 

запослени:
који је у делу пословне године рдсуствовао - 
са рада због привремене неспособности за 
рад;
на породиљском одсуству који је пословну - 
годину или део пословне године за коју се 
врши исплата зараде из добити, провео на 
раду;
који је започео да користи пензију током - 
или по истеку пословне године за коју се 
врши исплата зараде из добити;
коме је у току пословне године престао - 
радни однос.

Износ зараде из добити утврђује се 
сразмерно исплаћеној заради коју је запослени 
остварио за годину за коју се врши исплата зарада 
из добити.

5.10. Минимална зарада

Члан 119.
Услед поремећаја пословања послодавца, 

запосленом се може исплаћивати минимална 
зарада.

Минимална зарада за стандардни учинак и 
пуно радно време, односно време које се изједначава 
са пуним радним временом за запослене у предузећу, 
исплаћује се у висини минималне зараде утврђене 
одлуком Социјалноекономског савета Републике 
Србије увећане за 20% а у складу са финансијским 
могућностима предузећа.

Члан 120.
Послодавац може минималну зараду 

исплаћивати на основу посебне одлуке Управног 
одбора донсте уз сагласност синдиката у периоду не 
дужем од шест месеци у току календарске године.

Приликом доношења одлуке, послодавац 
заједно са синдикатом прецизира рокове исплате 
разлике измећу исплаћене минималне зараде и 
зараде запосленог коју би остварио на пословима 
на које је распоређен.

6. Престанак радног односа

6.1. Опште одредбе о престанку радног односа

Члан 121.
Радни однос престаје:
истеком рока за који је заснован;- 
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кад запослени наврши 65 година живота и - 
најмање 17 година стажа осигурања, ако 
се послодавац и запослени друкчије не 
споразумеју;
споразумом измећу запосленог и - 
послодавца;
отказом уговора о раду од стране послодавца - 
и запосленог;
на захтев родитеља или старатеља - 
запосленог млађег од 18 година живота;
смрћу запосленог;- 
у другим случајевима утврђеним законом.- 

Члан 122.
Запосленом престаје радни однос независно 

од његове воље и воље послодавца:
ако је на начин пропиеан законом утврђено - 
да је код запосленог дошло до губитка 
радне способности даном достављања 
правоснажног решења о утврђивању 
губитка радне способности;
ако му је, по одредбама закона, односно - 
правоснажној одлуци суда или другог органа 
забрањено да обавља одређене послове, а 
не може да му се обезбеди обављање других 
послова даном достављања правоснажне 
одлуке;
ако због издржавања казне затвора мора да - 
будб одсутан са рада у трајању дужем од 
шест месеци даном ступања на издражавање 
казне;
ако му је изречена мера безбедности, - 
васпитна или заштитна мера у трајању 
дужем од шест месеци и због тога мора 
да буде одсутан са рада даном почетка 
примењивања те мере;
у случају престанка рада послодавца, у - 
складу са законом.

6.2. Споразумни престанак радног односа

Члан 123.
Радни однос може да престане на основу 

писменог споразума послодавца и запосленог.
Пре потписивања споразума, послодавац је 

дужан да запосленог писменим путем обавести о 
последицама до којих долази у остваривању права 
за случај незапослености.

6.3. Отказ од стране запослепог

Члан 124.
Запослени има право да послодавцу откаже 

Уговор о раду.

Отказ Уговора о раду запослени доставља 
послодавцу у писменом облику, најмање 15 дана 
пре дана који је запослени навео као дан престанка 
радног односа.

У случају отказа из става 1. овог члана, због 
повреде обавеза од стране послодавца утврђених 
законом, општим актом, овим уговором или 
уговором о раду, запослени има сва права из радног 
односа, као у случају да му је незаконито престао 
радни однос.

6.4. Отказ од стране послодавца

Члан 125.
Послодавац може запосленом да откаже 

уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог 
који се односи на радну способност запосленог, 
његово понашање и потребе послодавца, и то:

ако је утврђено да запослени не остварује - 
резултате рада, односно нема потребна 
знања и способности за обављање послова 
на којима ради;
ако запослени својом кривицом чини - 
повреду радне обавезе утврђене општим 
актом или уговором о раду;
ако не поштује радну дисциплину - 
прописану актом послодавца, односно ако 
је његово понашање такво да не може да 
настави рад код послодавца;
ако запослени учини кривично дело на раду - 
или у вези са радом;
ако се запослени не врати на рад код - 
послодавца у року од 15 дана од дана истека 
рока за неплаћено одсуство или мировање 
радног односа у смислу Закона о раду и 
овог уговора;
ако запослени злоупотреби право на - 
одсуство због привремене спречености за 
рад;
ако запослени одбије закључење анекса - 
уговора о раду у смислу члана 171. став 1. 
тачка 1) до 4) Закона о раду;
ако запослени одбије закључење анекса - 
уговора о раду у вези са чланом 33. став 1. 
тачка 10) Закома о раду;
ако услед технолошких, економских или - 
организационих промена престане потреба 
за обављањем одређеног посла или дође до 
смањења обима посла.
Ако запослени одбије закључивање анекса - 
уговора о раду у смислу члана 164.овог 
уговора.
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Члан 126.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора 

о раду, у случају из члана 124. става 1. тачка 1) до 6) 
овогуговора запосленог писменим путем упозори 
на постојање разлога за отказ уговора о раду и да 
му остави рок од најмање пет радних дана од дана 
достављања упозорења да се изјасни на наводе из 
упозорења.

У упозорењу из претходног става послодавац 
је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице 
и доказе који указују на то да су се стекли услови за 
отказ и рок за давање одговора на упозорење.

Послодавац може да, у случају да постоје 
олакшавајуће околности или ако природа повреде 
радне обавезе или непоштовање радне дисциплине 
није довољан разлог за отказ уговора о раду, у 
упозорењу запосленог обавести да ће му отказати 
уговор о раду ако поново учини исту или сличну 
повреду, без поновног упозорења.

Члан 127.
Послодавац је дужан да упозорење из 

претходног члана овог уговора достави на мишљење 
синдикату чији је запослени члан.

Синдикат је дужан да достави мишљење 
у року од пет радних дана од дана достављања 
упозорења.

Члан 128.
Отказ уговора о раду из члана 124. става 

1. тачка 9) овог уговора послодавац може дати 
запосленом само, ако не може да му обезбеди 
обављање других послова, односно да га оспособи 
за рад на другим пословима.

Послодавац не може, у случају отказа 
уговора о раду запосленом из члана 124. став 1. 
тачка 9) овог уговора, на истим пословима да 
запосли друго лице у року од шест месеци од дана 
престанка радног односа.

Ако пре истека рока из претходног става 
овог члана настане потреба за обављањем истих 
послова, предност за закључивање уговора о раду 
има запослени коме је престао радни однос.

Члан 129.
Оправданим разлогом за отказ уговора о 

раду, у смислу члана 124. овог уговора, не сматра 
се:

привремена спреченост за рад - 
услед болести, несреће на раду или 
професионалног обољења;
коришћење породиљског одсуства, - 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета;

одслужење или дослужење војног рока;- 
чланство у политичкој организацији, - 
синдикату, пол, језик, национална 
припадност, социјално порекло, веро-
исповест, политичко или друго уверење 
или неко друго лично својство запосленог;
деловање у својству представника - 
запослених у складу са законом;
обраћање запосленог синдикату или - 
органима надлежним за заштиту права из 
радног односа у складу с законом и овим 
уговором.

6.5. Поступак у случају отказа

Члан 130.
Отказ уговора о раду из члана 124. став 

1. тачка 1), 2), 3), 5) и 6) послодавац може дати 
запосленом у року од три месеца од дана сазнања за 
чињенице које су основ за давање отказа, односно у 
року од шест месеци од дана наступања чињеница 
које су основ за давање отказа.

Отказ уговора о раду из члана 124. став 
1. тачка 4) овог уговора послодавац може дати 
запосленом, најкасније до истека рока застарелости 
утврђеног законом за кривично дело.

Члан 131.
Уговор о раду отказује се решењем и 

обавезно садржи образложење и поуку о правном 
леку.

Решење мора да се достави запосленом 
лично, у просторијама послодавца, односно на 
адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Ако послодавац запосленом није могао да 
достави решење у смислу претходног става овог 
члана, дужан је да о томе сачини писмену белешку.

У случају става 3. овог члана решење 
се објављује на огласној табли послодавца и по 
истеку осам дана од дана објављивања сматра се 
достављеним.

Запосленом престаје радни однос даном 
достављања решења из става 1. овог члана, осим 
ако истим није одређен други рок.

Запослени је дужан да наредног дана од 
дана пријема решења у писаном облику обавести 
послодавца ако жели да спор решава пред арбитром, 
у складу са законом.

Члан 132.
Послодавац је дужан да запосленом, у 

случају престанка радног односа, исплати све 
неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга 
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примања која је запослени остварио до дана 
престанка радног односа у складу са општим актом 
и уговором о раду.

Исплату обавеза из претходног става 
послодавац је дужан да изврши најкасније у року 
од 30 даиа од дапа престанка радног односа.

Члан 133.
Поступак за проверу остварених резултата 

или утврђивања потребних знања и способности 
запосленог покреће се решењем директора на 
основу предлога непосредног руководиоца.

Решење из става 1. овог члана садржи име и 
презиме запосленог, послове које запослени обавља 
и доказе који указују на неостварење предвиђених 
резултата рада или непостојање потребних знања и 
способности.

Пресудне чињенице које указују да запослени 
не остварује резултате рада и нема потребна знања 
и способности за обављање прслова на којима ради 
код послодавца, утврђује комисија коју образује 
генерални директор, састављена од најмање три 
члана од којих је један представник организације 
синдиката а остали чланови комисије бирају се 
из редова запослених са најмање истим степеном 
стручне спреме као запослени чије се знање и 
способности проверавају, који раде на истим или 
сличним пословима.

Запосленом који не остварује потребне 
резултате или нема потребна знања и способности 
може се отказати уговор о раду, у складу са 
законом.

Члан 134.
Запослени коме је уговор о раду отказан зато 

што не остварује потребне резултате рада, односно 
нема потребна знања и способности има право и 
дужност да остане на раду у трајању најмање месец 
дана, а најдуже три месеца (у даљем тексту: отказни 
рок), у зависности од укупног стажа осигурања, и 
то:

месец дана, ако је навршио до 10 година - 
стажа осигурања;
два месеца, ако је навршио преко 10 до 20 - 
година стажа осигурања;
три месеца, ако је навршио преко 20 година - 
стажа осигурања.

Отказни рок почиње да тече наредног дана 
од дана достављања решења о отказу Уговора о 
раду.

Запослени може, у споразуму са послодавцем 
или запосленим кога он овласти, да престане са 
радом и пре истека отказног рока, с тим што му 

се за то време обезбеђује накнада зараде у висини 
утврђеној општим актом и уговором о раду.

Ако је запослени позван на војну вежбу, 
односно дослужење војног рока, или ако је постао 
привремено спречен за рад у току времена за које 
је дужан да остане на раду, на његов захтев, ток 
тог времена се зауставља и наставља да тече по 
повратку са вежбе, односно војног рока или по 
престанку привремене спречености за рад.

6.6. Вишак запослених

Члан 135.
Послодавац је дужан да донесе Програм 

решавања вишка запослених (у даљем тексту: 
програм), ако утврди да ће због технолошких, 
економских или организационих промена у оквиру 
периода од 30 дана доћи до престанка потребе за 
радом запослених на неодређено време, и то за 
максимално 10% од укупног броја запослених на 
неодређено време.

Програм је дужан да донесе послодавац 
када утврди да ће доћи до престанка потребе за 
радом најмање 6% запослених у оквиру периода 
од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1. овог 
члана, без обзира на укупан број запослених код 
послодавца.

Члан 136.
Послодавац је дужан да, пре доношења 

програма, у сарадњи са синдикатом и републичком 
организацијом надлежном за запошљавање, 
предузме одговарајуће мере за ново запошљавање 
вишка запослених.

Члан 137.
Програм нарочито садржи:

разлоге престанка потребе за радом - 
запослених; 
укупан број запослених код послодавца;- 
број, квалификациону структуру, године - 
старости и стаж осигурања запослених 
који су вишак и послове које обављају;
критеријуме за утврђивање вишка - 
запослених које заједнички утврђују 
репрезеитативни синдикат и послодавац;
мере за запошљавање: премештај на - 
друге послове, рад код другог послодавца, 
преквалификација или доквалификација, 
непуно радно време али не краће од 
половине пуног радног времена и друге 
мере;
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средства за решавање социјалноекономског - 
положаја вишка запослених;
рок у коме ће бити отказан уговор о раду.- 

Послодавац је дужан да предлог програма 
достави синдикату и републичкој организацији 
надлежној за запошљавање, најкасније осам дана од 
дана утврђивања предлога Програма, ради давања 
мишљења.

Члан 138.
Одређивање запослених за чијим је радом 

престала потреба врши надлежни орган послодавца, 
применом критеријума утврђених законом и 
колективним уговорима.

Критеријуми се примењују по редоследу 
утврђеном овим колективним уговором.

Члан 139.
Резултати рада утврђују се на основу 

остварених учинака према утврђеним нормативима 
и стандардима рада.

Ако код послодавца нису утврђени 
нормативи и стандарди, резултати рада се утврђују 
на основу образложене оцене непосредног 
руководиоца засноване на елементима: квалитета 
обављеног посла; самосталности у раду и 
иновација; ефикасности рада; односа према раду, 
радним задацима и средствима рада, као и дужини 
неплаћених одсустава, а везано за извршавање 
послова радног места, плана рада и других 
показатеља.

Резултати рада из ст. 1. и 2. овог члана 
утврђују се за период од најмање годину дана.

Члан 140.
Ако запослени остварују једнаке резултате 

рада, примењује се допунски критеријум: имовно 
стање запосленог.

Имовно стање запосленог се утврђује на 
основу:

оствареног прихода по члану 1. 
заједничког породичног 
домаћинства по основу зараде, 
других примања и прихода од 
имовине у последњој календарској 
години;
тржишне вредности непокретности 2. 
коју у својини има запослени 
или члан његовог заједничког 
породичног домаћинства.

Приход и тржишна вредност непокретности, 
у смислу става 2. овог члана, утврђује се на основу 

документације, односно исправа надлежног 
органа.

Имовно стање запосленог утврђује 
надлежни орган послодавца.

Предност има запослени са слабијим 
имовним стањем.

Члан 141.
Ако запослени остварују једнаке резултате 

рада и имају једнако имовно стање, примењују се 
следећи кретеријуми:

број чланова породице који остварују 1. 
зараду, при чему предност има запослени 
са мањим бројем чланова породице који 
остварују зараду;
дужина радног стажа, при чему предност 2. 
има запослени са дужим радним стажом;
здравствено стање запосленог и чланова 3. 
његове уже породице, при чему предност 
има запослени, ако он или члан његове уже 
породице болује од тежег обољења, према 
налазу надлежног здравственог органа;
број деце на школовању, при чему предност 4. 
има запослени који има више деце на 
школовању. 
Запосленој жени са дететом до две године 

живота, чији је укупан месечни приход по члану 
домаћинства до висине минималне зараде, не може 
престати радни однос по основу престанка потребе 
за њеним радом.

Члан 142.
Послодавац не може донети одлуку 

о престанку радног односа по основу вишка 
инвалиду рада који је инвалидност стекао радом 
код тог послодавца,без његове сагласности, као ни 
запосленом са одређеним годинама стажа осигурања 
утврђених посебним, односно колективним 
уговором код послодавца.

Члан 143.
Послодавац је дужан да запосленом исплати 

отпремнину у износу који не може бити нижи од 
једне трећине зараде запосленог за сваку навршену 
годину рада у радном односу, а која не може бити 
нижа од 50% просечне зараде по запосленом у 
Републици, према последњем објављеном податку 
надлежног органа за послове статистике, на 
дан исплате отпремнине, ако је то за запосленог 
повољније.
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Члан 144.
Синдикат је дужан да достави мишљење 

на предлог програма у року од 15 дана од дана 
достављања предлога програма.

Послодавац је дужан да размотри и узме у 
обзир предлоге републичке организације надлежне 
за запошљавање и мишљење синдиката, и да их 
обавести о свом ставу у року од осам дана.

Члан 145.
 Радни однос запосленом за чијим је радом 
престала потреба не може престати: 

запосленој за време трудноће или са - 
дететом до 2 године старости; 
запосленом самохраном родитељу;- 
запосленом чије дете има тешки - 
инвалидитет;
ако оба брачна друга раде у истој установи - 
једном од брачних другова и
запосленом мушкарцу који има најмање - 
30 година стажа осигурања и запослења 
жени која има најмање 25 година стажа 
осигурања,без њихове сагласности.

Члан 146.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора 

о раду, у смислу члана 124. став 1. тачка 9) овог 
уговора, запосленом исплати отпремнину.

Отпремнина из става 1. овог члана не може 
бити нижа од збира трећине зараде запосленог за 
сваку навршену годину рада у радном односу, за 
првих десет година проведених у радном односу 
и четвртине зараде запосленог, за сваку наредну 
навршену годину рада у радном односу преко десет 
година проведених у радном односу.

Члан 147.
Зарадом у смислу претходног члана сматра 

се просечна месечна зарада запосленог исплаћена 
за последња три месеца која претходе месецу у 
којем се исплаћује отпремнина.

Члан 148.
Запослени коме послодавац после исплате 

отпремнине из члана 110. овог уговора откаже 
уговор о раду због престанка потребе за његовим 
радом остварује право на новчану накнаду и право 
на пензијско-инвалидско осигурање и здравствену 
заштиту, у складу са прописима о запошљавању.

Члан 149.
Управни одбор предузећа формираће 

заједничку Комисију за социјални дијалог 

састављену од представника лослодавца и 
репрезентативног синдиката.

Задатак ове комисије је: израда социјалног 
програма за запослене, програма рационализације 
броја запослених, програма преструктурирања и 
унапређења пословања основне делатности и израда 
критеријума за додатно стимулисање непосредних 
извршилаца у основној делатности.

Социјалним програмом могу се утврдити 
другачији критеријуми и отпремнине у већим 
износима од утврђених овим уговором.

Уколико се средства за исплату отпремнина 
по основу решавања технолошког вишка обезбеђују 
из буџета оснивача, критеријуми за утврђивање 
висине примењиваће се из Програма за решавање 
технолошког вишка запослених, који закључи 
оснивач и репрезентативни синдикати.

Ш ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 150.
Уговором о раду могу да се утврде послови 

које запослени не може да ради у своје име и за 
свој рачун, као и у име и за рачун другог правног 
или физичког лица, без сагласности послодавца код 
кога је у радном односу (у даљем тексту: забрана 
конкуренције).

Забрана конкуренције може да се утврди 
само ако постоје услови да запослени радом код 
послодавца стекне нова, посебна важна технолошка 
знања, широк круг пословних партнера или да 
дође до сазнања важних пословних информација и 
тајни.

Забрана конкуренције важи за територију 
града Пожаревца, а односи се на послове из основне 
делатности послодавца.

Ако запослени прекрши забрану 
конкуренције, послодавац има право да од 
запосленог захтева накнаду штете.

Члан 151.
Уговором о раду послодавац и запослени 

могу да уговоре забрану конкуренције у смислу 
члана 149. овог уговора и накнаду штете по 
престанку радног односа, у року који не може 
да буде дужи од две године по престанку радног 
односа.

Забрана конкуренције из става 1. овог члана 
може се уговорити ако се послодавац уговором о 
раду обавеже да ће запосленом исплатити новчану 
накнаду у уговореној висини.

IV НАКНАДА ШТЕТЕ
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Члан 152.
Запослени је одговоран за штету коју на 

раду или у вези са радом, намерно или крајњом 
непажњом, проузрокује послодавцу, у складу са 
законом и овим уговором.

Ако штету проузрокује више запослених, 
сваки запослени одговоран је за део штете коју је 
проузроковао.

Ако се за запосленог из става 2, овог члана 
не може утврдити део штете коју је проузроковао, 
сматра се да су сви запослени подједнако одговорни 
и штету надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало 
штету кривичним делом са умишљајем, за штету 
одговарају солидарно.

Члан 153.
Поступак утврђивања одговорности 

запосленог покреће се на основу писмене пријаве 
или непосредног сазнања директора и обухвата: 
именовање комисије за утврђивање чињеничног 
стања, поступак утврђивања чињеничног стања, 
писмени извештај комисије и одлуку директора са 
образложењем.

Члан 154.
Висина штете утврђује се на основу 

ценовника или књиговодствене евиденције 
вредности ствари.

Ако се висина штете не може утврдити у 
тачном износу, односно на основу ценовника или 
књиговодствене евиденције или би утврђивање 
њеног износа проузроковало несразмерне трош-
кове, висину накнаде штете утврђује послодавац 
у паушалном износу, проценом штете или вешта-
чењем стручног лица.

Члан 155.
Кад утврди све чињенице и околности од 

утицаја на одговорност запосленог, послодавац 
доноси одлуку којом се запослени обавезује 
да надокнади штету, или се ослобађа од 
одговорности.

Члан 156.
Ако послодавац нађе да је запослени дужан 

да накнади штету, одређује начин како ђе запослени 
штету да надокнади, и у ком року.

Послодавац може запосленог обавезати 
да штету накнади у новцу или, ако је то могуће, 
поправком или довођењем оштећене ствари у стање 
у коме је постојало пре наступања штете.

О томе да ли пристаје или не пристаје да 
накнади штету, запослени је дужан да да писану 
изјаву.

Ако запослени не пристане да надокнади 
штету или не надокнади штету у року од три 
месеца од дана давања изјаве да пристаје да штету 
надокнади, о штети одлучује надлежни суд.

Члан 157.
Запослени који је у раду или у вези са радом, 

намерно или крајњом непажњом, проузроковао 
штету трећем липу, а коју је надокнадио послодавац, 
дужан је да послодавцу надокнадио износ исплаћене 
штете.

Члан 158.
Ако запослени претрпи повреду или штету 

на раду или у вези са радом, послодавац је дужан 
да му надокнади штету, у складу са законом и овим 
уговором.

Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене 
повреде или штете на раду, или у вези са радом 
послодавац и запослени не споразумеју о накнади 
штете, запослени има право да накнаду штете 
захтева пред надлежним судом.

V УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА

Члан 159.
Запослени може да буде привремено удаљен 

са рада:
уколико је против њега покренут кривични - 
поступак због кривичног дела учињеног на 
раду или у вези са радом или ако је учинио 
повреду радне обавезе која угрожава 
имовину веће вредности утврђене овим 
уговором или уговором о раду;
уколико је природа повреде радне обавезе, - 
односно кршења радне дисциплине, или 
понашање запосленог такво да не може 
да настави рад код послодавца пре истека 
рока из члана 124. став 1. и члана 125. став 
2. овог уговора.

Члан 160.
Запослени коме је одређен притвор удаљује 

се са рада од првог дана притвора, док притвор 
траје.

Члан 161.
Удаљење запосленог са рада из члана 158. 

овог уговора може да траје најдуже три месеца, 
а по истеку тог периода послодавац је дужан да 
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запосленог врати на рад или му откаже уговор о 
раду ако за то постоје оправдани разлози из члана 
124. став 1. тачка 2) до 4) овог уговора.

Члан 162.
За време привременог удаљења запосленог 

са рада у смислу чл. 158. и 159. овог уговора, 
запосленом припада накнада зараде у висини једне 
четвртине, а ако издржава породицу једне трећине 
основне зараде.

Накнада зараде за време привременог 
удаљења са рада, у смислу члана 159. овог уговора 
исплаћује се на терет органа који је одредио 
притвор.

Члан 163.
Запосленом за време привременог удаљења 

са рада, у смислу чл. 158. и 159. овог уговора, 
припада разлика између износа накнаде примљене 
по основу члана 147. овог уговора и пуног износа 
основне зараде, и то:

ако кривични поступак против њега буде - 
обустављен правоснажном одлуком, или 
ако правоснажном одлуком буде ослобођен 
оптужбе, или је оптужба против њега 
одбијена, али не због ненадлежности;
ако запосленом не престане радни однос - 
у смислу члана 124. став 1, тачка 2) до 4) 
овог уговора.

Члан 164.
Послодавац може запосленом због повреде 

радне обавезе или непоштовања радне дисциплине 
у смислу члана 125 став 1. тачка 2) и 3) овог уговора 
да, уместо отказа уговора о раду, изрекне меру 
привременог удаљења са рада без накнаде зараде, 
ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да 
повреда радне обавезе, односно радне дисциплине, 
није такве природе да запосленом треоа да престане 
радни однос.

Мера удаљења са рада из претходног става 
може се изрећи у трајању од једног до три радна 
дана.

VI ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ

Члан 165.
Послодавац може запосленом да понуди 

измену уговорених услова рада (у даљем тексту: 
анекс уговора):

ради премештаја на други одговарајући 1) 
посао, због потреба процеса и организације 
рада;

ради премештаја у друго место рада код 2) 
истог послодавца, у складу са чланом 168. 
овог уговора;
ради упућивања на рад на одговарајући 3) 
посао код другог послодавца, у складу са 
чланом 168. овог уговора;
ако је запосленом који је вишак обезбедио 4) 
остваривање права из члана 125. овог 
уговора;
из члана 19. став 1. тачка 10) и 11) овог 5) 
уговора;
Одговарајући посао у смислу става 1. 

тачка 1) и 3) овог члана сматра се посао за чије 
се обављање захтева иста врста и степен стручне 
спреме који су утврђени уговором о раду.

Члан 166.
Уз понуду за закључивање анекса утовора 

послодавац је дужан да запосленом у писаном 
облику достави и зазлоге за понуду, рок у коме 
запослени треба да се изјасни о понуди и правне 
последице које могу да настану одбијањем понуде.

Запослени је дужан да се изјасни о понуди 
за закључивање анекса уговора у року који одреди 
послодавац, а који не може бити краћи од осам 
радних дана.

Сматра се да је запослени одбио понуду за 
закључивање анекса уговора ако се не изјасни у 
року из претходног става.

Ако запослени прихвати понуду за 
закључивање анекса уговора, задржава право да 
пред надлежним судом оспорава законитост тог 
уговора.

Члан 167.
Запослени може да буде премештен у друго 

место рада:

ако је делатност послодавца такве - 
природе да се рад одвија у местима ван 
седишта послодавца, односно његовог 
организационог дела;
ако је удаљеност од места у коме запослени - 
ради до места у које се премешта на рад 
мања од 50 км и ако је организован редован 
превоз који омогућава благовремени долазак 
на рад и повратак са рада и обезбеђена 
накнада трошкова превоза у висини цене 
превозне карте у јавном саобраћају.

Запослени може да буде премештен у друго 
место рада ван случајева из претходног става само 
уз лични пристанак.
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Члан 168.
Запослени може да буде привремено упућен 

на рад код другог послодавца на одговарајући посао, 
ако је привремено престала потреба за његовим 
радом, дат у закуп пословни простор или закључен 
уговор о пословној сарадњи, док трају разлози за 
његово упућивање, а најдуже годину дана.

Запослени може, уз своју сагласност, 
у случајевима из претходног става и у другим 
случајевима утврђеним овим уговором или 
уговором о раду, да буде привремено упућен на рад 
код другог послодавца и дуже од годину дана, док 
трају разлози за његово упућивање.

Запослени може да буде привремено упућен 
у друго место рада уколико су испуњени услови из 
члана 152. став 1. тачка 2) овог уговора.

Запослени са послодавцем код кога је 
упућен на рад закључује уговор о раду на одређено 
време.

Уговором о раду запосленом се не могу 
утврдити мања права од права која је имао код 
послодавца који га је упутио на рад.

По истеку рока на који је упућен на рад код 
другог послодавца, запослени има право да се врати 
на рад код послодавца који га је упутио.

VII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА 
ЗАПОСЛЕНИХ

7.1. Опште одредбе

Члан 169.
О правима, обавезама и одговорностима из 

радног односа одлучује генерални директор или 
запослени кога он овласти.

Овлашћење из става 1. овог члана даје се у 
писменом облику.

Запосленом се у писменом облику лично 
доставља сваки позив, обавештење, решење или 
било који други акт који се односи на остваривање 
права, обавеза и одговорности из радног односа, са 
образложењем и поуком о правном леку, уз његов 
потпис да је исто примио.

У случају да је запослени одсутан са рада 
из било ког разлога, или није у могућности да 
непосредно прими акт из става 3. достава се врши 
слањем препоручене пошиљке или телеграма на 
последњу адресу коју је запослени пријавио у 
предузећу.

Уколико запослени одбије пријем аката, 
ако је његова адреса непозната, или се достава не 
може извршити слањем препоручене пошиљке 
или телеграма из било ког разлога, достављање се 

врши истицањем на огласној табли предузела, а по 
протеку рока од три дана сматра се да је достављање 
запосленом извршено.

7.2. Заштита појединачних права

Члан 170.
Ако настане спор измећу послодавца и 

запосленог, послодавац и запослени могу спорно 
питање решити споразумно.

Спорна питања у смислу овог члана решава 
арбитар.

Арбитра споразумом одређују стране у 
спору из реда стручњака у области која је предмет 
спора.

Рок за покретање поступка пред арбитром је 
три дана од дана достављања решења запосленом.

Арбитар је дужан да донесе одлуку у 
року од десет дана од дана подношења захтева за 
споразумно решавање спорних питања.

За време трајања поступка пред арбитром 
због отказа уговора о раду, запосленом мирује 
радни однос,

Ако арбитар у року из става 5. овог члана 
не донесе одлуку, решење о отказу уговора о раду 
постаје извршно.

Одлука арбитра је коначна и обавезује 
послодавца и запосленог.

Члан 171.
Против решења којим је повређено право 

запосленог или кад је запослени сазнао за повреду 
права запослени, односно представник синдиката 
чији је запослени члан, ако га запослени овласти, 
може да покрене спор пред надлежним судом.

Рок за покретање спора је 90 дана од дана 
достављања решења, односно сазнања за повреду 
права.

VIII ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА ШТРАJKА

Члан 172.
Начин организовања и спровођења штрајка 

врши се у складу са Законом о штрајку и колективним 
уговором. Штрајком се не сме угрозити право на 
живот, здравље и личну сигурност.

Члан 173.
Оснивач својим актом утврђује минимум 

процеса рада за време трајања штрајка.
О утврђеном минимуму процеса рада 

обавештавају се, поред Јавних комуналних 
предузећа, сви корисници преко средстава јавног 
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информисања, имајући на уму да предузеће пружа 
услуге које су од значаја за функционисање града.

Члан 174.
Уколико се због необезбеђивања права из 

овог уговора, организује штрајк, спроводиће се у 
складу са закон а запосленима који у њему учествују 
обезбедиће се права у складу са законом.

IX - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 175.
Послодавац је дужан да, у складу са 

законом, запосленима омогући синдикално 
организовање и епровођење активности усмерених 
на побољшању њихових услова рада и укупног 
животног положаја.

Синдикат не може бити распуштен или 
његова делатност обустављена или забрањена 
актом послодавца. 

Запослени приступа синдикату добро-
вољним потписивањем приступнице.

Члан 176.
Послодавац је дужан да синдикалној 

организацији код послодавца ,без накнаде, 
посредством служби послодавца:

одбије износ синдикалне чланарине - 
од зараде запосленог и уплати га на 
одговарајући рачум синдиката, у складу са 
статутом;
врши уплату на рачун фондова које - 
синдикат оснива;
врши обраду података о уплати чланарине - 
и даје на увид синдикалном руководству;

Синдикат не може бити распуштен или 
његова делатност обустављена, или забрањена 
актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добро-
вољним потписивањем приступнице.

Члан 177.
Послодавац је обавезан да синдикату 

омогући деловање у складу са његовом улогом и 
задацима из закона и колективних уговора и то:

да покреће иницијативе, подноси захтеве - 
и предлоге и да заузима ставове о свим 
питањима од значаја за материјални и 
социјални положај запослених и услове 
рада;
да се информише о питањима која су од - 
значаја за материјални и социјални положај 
запослених;

да се позива са достављеним материјалима, - 
да присуствује седницама на којима 
се разматрају мишљења, предлози, 
иницијативе и захтеви синдиката, односно 
на којима се одлучује о појединачним 
правима запослених.

Члан 178.
Послодавац има обавезу да репрезентативну 

синдикалну организацију обавештава о питањима 
из своје надлежности, која су од битног значаја за 
економски и радно-социјални положај запослених, 
а нарочито о:

плану производње и реализацији плана - 
производње;
годишњем извештају о пословању - 
предузећа, исказаном профиту и планираној 
расподели истог;
структури остварених трошкова;- 
учешћу зарада у трошковима пословања - 
послодавца;
плановима развоја предузећа;- 
и другим питањима, у складу са - 
постигнутим договором

Послодавац је дужан да синдикату омогући 
приступ свим пословима код послодавца, када је 
то потребно у циљу заштите права запослених 
утврђених законом и колективним уговорима, уз 
поштовање услова и стандарда утврђених законом.

Члан 179.
Послодавац је дужан:

да синдикату обезбеди коришћење - 
просторија без плаћања накнаде и пружање 
потребних стручних, административних и 
техничких услуга неопходних за његов рад, 
као и израду завршног рачуна;
да омогући председнику поверенику - 
репрезентативног синдиката, представнику 
репрезентативног синдиката на нивоу 
Града или Републике изабраног у органе 
Синдикалне централе да професионално 
обавља функцију, како би се спроводиле 
све активности и задаци, у интересу 
запослених и послодавца, који произилазе 
из закона и колективних уговора и да за то 
време прима накнаду зараде;
да председнику синдикалне подружнице и - 
синдикалном поверенику репрезентативног 
синдиката споразумно обезбеди утврђен 
број плаћених часова месечно за обављање 
његове функције, а ако се споразум не 
постигне једну половину од плаћених 
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часова који се обезбеђују за председника 
тог синдиката;
да председницима синдикалних органи-- 
зација и синдикалним повереницима 
других (не репрезентативних) синдиката 
споразумно обезбеди број плаћених часова 
месечно за обављање функција, у складу са 
законом;
да представницима синдиката омогући - 
информисање запослених, истицањем 
обавештења на одређеним местима, 
приступачним запосленима и за то 
одређена;
да представницима синдиката омогући - 
одсуствовање са посла ради присуствовања 
синдикалним састанцима, конференцијама, 
седницама и конгресима на које су 
позвани;
да се мишљења и предлози репрезента-- 
тивног синдиката размотре пре доношења 
одлука од значаја за материјални, економски 
и социјални положај запослених, и да се у 
односу на њих определи;
да председника репрезентативног синди-- 
ката позива на седнице Управног одбора, а 
председнике других синдиката на седнице, 
када се разматрају иницијативе упућене 
од стране тих синдиката или одлучује о 
питањима која се односе на права и обавезе 
запослених.

Члан 180.
Председник репрезентативног синдиката 

који професионално обавља своју дужност за 
време трајања мандата има право на накнаду 
зараде најмање у висини зараде коју би остварио на 
пословима на које је распоређен.

Члан 181.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, 

нити на други начин да стави у неповољан положај 
представника запослених за време обављања 
функције и годину дана по престанку функције, 
ако представник запослених поступа у складу са 
законом, овим уговором и уговором о раду и то: 
представнику запослених у Управном и Надзорном 
одбору послодавца, председнику, члановима одбора 
и оргаиизационих делова синдиката основаног 
код послодавца, именованом или изабраном 
синдикалном представнику.

Ако представник запослених из претходног 
става не поступа у складу са законом, овим уговором 

и уговором о раду, послодавац може да му откаже 
уговор о раду.

Члан 182.
Репрезентативни синдикат и други синдикати 

у предузећу дужни су да свој рад организују тако да 
не смета редовном раду и функционисању предузећа 
и да не ремети прописану радну дисциплину.

Послодавац и сви синдикати који делују код 
послодавца залагаће се за највећи могући степен 
међусобне сарадње, уважавања, демократског 
дијалога и разумевања.

X МИРНО РЕШАВАЊE СПОРОВА

10.1. Спорови у закључивању и у примени овог 
колективног уговора (колективни радни спор)

Члан 183.
Уколико настане спор у поступку 

закључивања, односно измена и допуна или 
примене овог уговора, остваривање права на 
синдикално организовање и штрајк, сматра се да је 
настао колективни радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана 
примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању 
спорова, односно пропис који донесе министар 
надлежан за послове рада.

10.3. Рокови застарелости потраживапа из 
радног односа

Члан 184.
Сва новчана потраживања из радног односа 

застаревају у року од три године од дана настанка 
обавезе.

XI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Рад ван радног односа

11.1 Привремени и повремени послови

Члан 185.
Послодавац може, за обављање послова који 

су по својој природи такви да не трају дуже од 120 
радних дана у календарској години, са одређеним 
лицем да закључи уговор о обављању привремених 
и повремених послова, у складу са законом.

Лице са којим је закључен уговор у смислу 
става 1. овог члана има право на пензијско и 
инвалидско и здравствено осигурање и право 
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на осигурање за случај повреде на раду и 
професионалног обољења.

Обвезник уплате доприноса из става 2. овог 
члана је послодавац.

11.2. Уговор о делу

Члан 186.
Послодавац може, са одређеним лицем, да 

закључи уговор о делу, ради обављања послова 
који су ван делатности послодавца, а који имају за 
предмет самосталну израду или оправку одређене 
ствари, или самостално извршење одређеног 
физичког или интелектуалног рада.

11.3. Уговор о заступању или посредовању

Члан 187.
Послодавац може да закључи уговор са 

одређеним лицем ради обављања послова заступања 
или посредовања.

Уговором о заступању или посредовању 
утврђује се право на накнаду за заступање или 
посредовање и друга међусобна права, обавезе и 
одговорности лица које обавља послове заступања 
или посредовања и послодавца.

11.4. Уговор о стручном оспособљаваљу и 
усавршавању

Члан 188.
Уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању послодавац може да закључи:
са незапосленим лицем, ради обављања - 
приправничког стажа и полагања стручног 
испита, кад је то законом односно 
правилником предвиђено као посебан 
услов за самосталан рад у струци;
са лицем које жели да се стручно усаврши - 
и стекне посебна знања и способности 
за рад у сврјој струци, односно да обави 
специјализацију, за време утврђено 
програмом усавршавања односно 
специјализације.

Послодавац може лицу из става I. овог 
члана да обезбеди новчану накнаду и друга права, 
у складу са законом, овим уговором или уговором о 
стручном оспособљавању и усавршавању.

Новчана накнада из става 2. овог члана не 
сматра се зарадом у смислу овог уговора.

11.5. Допунски рад

Члан 189.
Запослени који ради са пуним радним 

временом код послодавца може да закључи уговор о 
допунском раду са другим послодавцем, а највише 
до једне трећине пуног радног времена.

Уговором о допунском раду утврђује се 
право на новчану накнаду и друга права и обавезе 
по основу рада.

XII УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 190.
Представнике запослених у Управном и 

Надзорном одбору именује и разрешава оснивач, 
на предлог запослених.

Представници запослених предлажу се у 
Управни и Надзорни одбор предузеђа, у броју који 
чине 1/3 укупног броја чланова органа, на основу 
изјашњења свих запослених и репрезентативних 
синдиката.

Поступак за предлагање и бирање чланова 
Управног и Надзорног одбора, до окончања, води и 
за њега одговара послодавац са репрезентативним 
синдикатом, у складу са Статутом предузећа.

Члан 191.
Репрезентативни синдикат учествује у 

поступку промена предузећа, а посебно својинске 
трансформације или уговарања концесија предузећа, 
и има право давања мишљења и предлога.

Члан 192.
Управни одбор доноси Правилник о 

решавању стамбених потреба запослених, уз 
мишљење репрезентативног синдиката.

Управни одбор је дужан да, пре доношења 
Правилника о заштити на раду, прибави мишљење 
репрезентативног синдиката.

Члан 193.
Послодавац ће овлашћеном синдикалном 

поверенику или представнику органа синдиката 
ван предузећа омогућити да, по захтеву запосленог 
за заштиту права, изврши увид у примену 
колективног уговора код послодавца и остваривање 
права запосленог, под условом да захтев није решен 
у поступку пред органима предузећа.

ХШ ПРЕГОВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

12.7. Поступак за измену и допуну колективног 
уговора
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Члан 194.
Поступак за измену и допуну овог уговора 

покрећу учесници овог уговора.
 Измене и допуне овог Уговора врше се на 
начин и по поступку на које је и закључен на основу 
писаног предлога учесника уговора.

Учесници овог уговора дужни су да у року 
од 15 дана размотре писани предлог за измену и 
допуну овог уговора и да о предлогу одлуче.

12.2. Важење и отказ колективног уговора

Члан 195.
Овај Уговор се закључује на три године.
Потписници су обавезни да преговоре о 

новом колективном уговору започну најкасније 
60 дана пре истицања рока на који је овај Уговор 
закључен.

Припрему предлога новог Уговора врши 
комисија на предлог потписника овог Уговора.

Члан 196.
Важење овог Уговора може престати и пре 

рока из члана 78. споразумом свих учесника или 
отказом само једне уговорне стране.

У случају отказа овај Уговор се примењује 
најдуже шест месеци од дана подношења отказа, с 
тим што су учесници дужни да поступак преговарања 
о разрешењу спорних питања започну најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења отказа.

Потписници овог Уговора могу покренутн 
поступак закључивања нових, уколико се за то 
стекну законски услови.

Члан 197.
На сва питања која нису регулисана овим 

Уговором непос-редно се примењују одредбе закона 
и Општег колективног уговора.

Члан 198.
Учесници у закључивању овог уговора могу 

пред надлежним судом да остваре заштиту права 
утврђених овим уговором.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 199.
Овај уговор ступа на снагу даном закључења, 

а примењује се осмог дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику града Пожаревца.

Савез самосталних синдиката 
Синдикална организација 

ЈКП “Паркинг сервис” 
Број 14/2010

Датум 15.10.2010.
Председник

Бобан Мартиновић, с.р.

Јавно комунално предузеће 
“Паркинг сервис”

Број 4777
Датум 15.10.2010.

Генерални директор
Славко Живковић, с.р.

Град Пожаревац
Број 01-110-13/2010

Датум 15.10.2010.
Градоначелник

Миодраг Милосављевић, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 7. септембра 2010. године, разматрало је захтев 
МЗ Стари Костолац за одобрење додатних средстава 
на име организовања културне манифестације 
„Браничевско преображење”, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ Стари 

Костолац за одобрење додатних средстава на 
име организовања културне манифестације 
„Браничевско преображење”, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у износу од 20.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
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града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1:- „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 2.1 “ 
Скупштина града Пожаревца”, на Позицију 58/1- 
„трансфер Градској општини Костолац” .

III
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца, Градска општина Костолац 
и МЗ Стари Костолац.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 07.09.2010.год. Бр:01-06-62/2010-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Данијела Остроглавић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Председнику Градске општине Костолац - 
Председнику Савета МЗ Село Косотлац - 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 20. септембра 2010. године, разматрало је захтев 

МЗ „Кличевац” за одобрење додатних средстава за 
израду копија подлога катастарских листова места 
Кичевац, са Изјашњењем Одељења за привреду 
и финансије, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Кличевац” 

број 01-40-957/2010 од 03.09.2010. године, са 
Изјашњењем Одељења за привреду и финансије и 
одобравају средства за плаћање рачуна Републичког 
геодетског завода-Служба за катастар непокретности 
Пожаревац, бр. 369/2010 од 16.08.2010. године, на 
име израде копија подлога катастарских листова 
за К.О. Кличевац, у укупном износу од 315.418,50 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.1. „Градска 
управа града Пожаревца”, Функција 130: „Опште 
услуге”, Позиција 86, Економска класификација 
424 „Специјализоване услуге”.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.1. „Градска 
управа града Пожаревца”, Функција 130: „Опште 
услуге”, Позиција 86, Економска класификација 
424 „Специјализоване услуге”, а на рачун 
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Републичког геодетског завода-Служба за катастар 
непокретности Пожаревац.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20.09.2010. године 
Број: 01-06-66/2010-24

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Пвтровић, Шефу Одсека за буцет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Виолета Стојановић, Шеф службе - 
рачуноводствене оперативе
МЗ „Кличевац” из Кличевца- 
Одсеку за скупштинске послове- 
Начелнику Службе за катастар - 
непокретности Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
20.09.2010. године, разматрало је захтев Туристичке 
организације Пожаревац за одобрење новчаних 
средстава ради учешћа на међународном сајму 
коњарства у Новом Саду, са Изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
и члана 21. Пословника о раду Градског већа града 

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

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке 

организације Пожаревац за одобрење новчаних 
средстава ради учешћа на међународном сајму 
коњарства у Новом Саду, са Изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
износу од 109.250,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

-  Износ од 61.360,00 динара на Позицију 143, 
Економска класификација 421 -„Стални 
трошкови” (у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац на 
Ек. Класификацију 4216 - закуп имовине 
и опреме); 

-  Износ од 30.900,00 динара на Позицију 144, 
Економска класификација 422 -„Трошкови 
путовања “ (у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац 
на Ек. Класификацију 4221 Трошкови 
службених путовања у земљи);

-  Износ од 16.990,00 динара на позицију 
145, Економска класификација 423 -Услуге 
по уговору ( у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац, износ 
од 6.490,00 динара на Ек.класификацију 
4233 Услуге образовања и усавршавања 
запослених, а износ од 10.500,00 динара 
на Ек.класификацију 4234 - Услуге 
информисања).
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III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.5. „Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, и то:

- Износ од 61.360,00 динара на Позицију 143, 
Економска класификација 421 - „Стални 
трошкови” (у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац на 
Ек. Класификацију 4216 - закуп имовине и 
опреме);

- Износ од 30.900,00 динара на Позицију 144, 
Економска класификација 422 - „Трошкови 
путовања “ (у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац на Ек. 
Класификацију 4221 Трошкови службених 
путовања у земљи);

- Износ од 16.990,00 динара на позицију 
145, Економска класификација 423 -Услуге 
по уговору ( у оквиру финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац, износ 
од 6.490,00 динара на Ек.класификацију 
4233 Услуге образовања и усавршавања 
запослених, а износ од 10.500,00 динара 
на Ек.класификацију 4234 Услуге 
информисања), а на рачун Туристичке 
организације Пожаревац, уз обавезу 
корисника средства да Служби за послове 
трезора достави правдајућу документацију 
за пренос средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

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

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20.09.2010. године 
Број: 01-06-66/2010-30

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Одсеку за скупштинске послове - 
Директору Туристичке организације - 
Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
20.09.2010. године, разматрало је захтев Коњичког 
друштва „Кнез Михаило” из Пожаревца за одобрење 
новчаних средстава ради учешћа на међународном 
сајму коњарства у Новом Саду, са Изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) и члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. 
став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва 

„Кнез Михаило” из Пожаревца за одобрење 
новчаних средстава ради учешћа на међународном 
сајму коњарства у Новом Саду, са Изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности и одобравају 
средства у укупном износу од 255.700,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 820: „Услуге 
културе”, Позиција 72, Економска класификација 
4511 „Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама”.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 820: „Услуге 
културе”, Позиција 72, Економска класификација 
4511 „Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама”, а на рачун Коњичког друштва 
„Кнез Михаило” из Пожаревца, уз обавезу корисника 
средства да Служби за послове трезора достави 
правдајућу документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20.09.2010. године 
Број: 01-06-66/2010-31

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Виолета Стојановић, Шеф службе - 
рачуноводствене оперативе
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Коњичком клубу „Кнез Михаило” - 
Пожаревац 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 20. септембра 2010. године, разматрало је захтев 
Туристичке организације Пожаревац за одобрење 
средстава ради плаћања рачуна за реализацију рок 
вечери, са Изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке 

организације Пожаревац за одобрење средстава 
ради плаћања рачуна за реализацију рок вечери, са 
Изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
одобравају средства у укупном износу од 189.160,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

423419 - остале услуге штампања износ 
25.960,00 динара

423439 - остале услуге рекламне пропаганде 
износ од 21.600,00 динара

423911 - остале опште услуге износ од 
141.600,00 динара.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.5 “Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 145, 
Економска класификација 423 и то:

423419 - остале услуге штампања износ од 
25.960,00 динара

423439 - остале услуге рекламне пропаганде 
износ од 21.600,00 динара

423911 - остале опште услуге износ од 
141.600,00 динара,
а на рачун Туристичке организације Пожаревац, уз 
обавезу корисника средства да Служби за послове 
трезора достави правдајућу документацију за 
пренос средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Туристичка организација Пожаревац да 
у складу са овим Решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20.09.2010. године 
Број: 01-06-66/2010-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

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

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Директору Туристичке организације - 
Пожаревац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.09.2010. године, разматрало је захтев Шах 
клуба „Млади радник” из Пожаревца за одобрење 
додатних средстава у циљу такмичења у првој лиги 
Србије, са Изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Шах клуба „Млади радник” из Пожаревца за 
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одобрење додатних средстава ради смештаја и 
пута женске екипе шах клуба у циљу такмичења 
у првој лиги Србије, са Изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности и одобравају средства у 
износу од 120.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Шах клуба „Млади радник” из Пожаревца, 
бр. 160-17521-87, уз обавезу корисника средстава 
да Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13. септембар 2010. године 
Број: 01-06-65/2010-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

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

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности 
Даници Динић, Градска управа града - 
Пожаревца 
Шах клубу „Млади радник” из Пожаревца - 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.09.2010. године, разматрало је захтев Мушког 
рукометног клуба „Пожаревац” из Пожаревца бр. 
13/10 од 13.09. 2010. године за одобрење додатних 
средстава на име плаћања чланарина РСС, 
осигурање чланова, и др. сертификата неопходних 
за даље такмичење у Рукометној Суперлиги Србије, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Мушког рукометног 

клуба „Пожаревац” из Пожаревца бр. 13/10 од 13.09. 
2010. године за одобрење додатних средстава на 
име плаћања чланарина РСС, осигурање чланова, 
и др. сертификата неопходних за даље такмичење у 
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Рукометној Суперлиги Србије и одобравају средства 
у износу од 250.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Мушког рукометног клуба „Пожаревац” 
из Пожаревца, уз обавезу корисника средстава да 
Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13. септембар 2010. године 
Број: 01-06-65/2010-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

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

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни-  Стевић, начелнику Одељења за 
друштвене делатности 
Даници Динић, Градска управа града - 
Пожаревца 
Мушком рукометном клубу „Пожаревац”, - 
ул. Др Воје Дулића 35 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 20. септембра 2010. године, разматрало је 
захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић” 
за одобрење додатних средстава за постављање 
постамента, са Изјашњењем Одељења за друштвене 
делатност, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне 

библиотеке „Илија М. Петровић” за одобрење 
додатних средстава за постављање постамента за 
бисту Слободану Стојановићу, драмском писцу, са 
Изјашњењем Одељења за друштвене делатност и 
одобравају средства у износу од 80.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
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града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.5 “Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 154, Економска 
класификација 515 -Нематеријална имовина (у 
оквиру Финансијског плана Народне библиотеке 
„Илија М. Петровић” из Пожаревца за 2010. годину 
на економску класификацију 5151-Нематеријална 
имовина).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.5 “Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 154, 
Економска класификација 515 -Нематеријална 
имовина (у оквиру Финансијског плана Народне 
библиотеке „Илија М. Петровић” из Пожаревца 
за 2010. годину на економску класификацију 
5151-Нематеријална имовина), на рачун Народне 
библиотеке „Илија М. Петровић” из Пожаревца, уз 
обавезу корисника средства да Служби за послове 
трезора достави правдајућу документацију за 
пренос средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Народне библиотеке „Илија М. Петровић” 
из Пожаревца да у складу са овим Решењем изврше 
измене својих Финансијских планова за 2010. 
годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Народна библиотека 
„Илија М. Петровић” из Пожаревца .

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20 септембра 2010. године 
Број: 01-06-66/2010-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

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

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, Одељење за друштвене - 
делатности
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности
Директору Народне библиотеке “Илија М. - 
Петровић” из Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 20.09.2010. године, разматрало је захтев МЗ 
„Љубичево” за одобрење додатних средстава у 
циљу организације турнира у малом фудбалу, са 
Изјашњењем Одељења за привреду и финансије, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) и члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о 
буцету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Љубичево” за 

одобрење додатних средстава у циљу организације 
турнира у малом фудбалу, са Изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије и одобравају средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
„Орган управе”, Глава 3.2. „Месне заједнице”, на 
следеће Позиције:

102, Економска класификација 423 (у - 
финансијском плану МЗ Љубичево на 
економску класификацију 4239 - остале 
опште услуге) у износу од 10.000,00 динара 
на име изнајмљивања озвучења и
105, Економска класификација 426 (у - 
финансијском плану МЗ Љубичево на 
економску класификацију 4266 - материјал 
за образовање,културу и спорт) у износу од 
10.000,00 динара за куповину лопти.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.2. „Месне 
заједнице”, на следеће позиције:

102, Економска класификација 423 (у - 
финансијском плану МЗ Љубичево на 
економску класификацију 4239 - остале 
опште услуге) у износу од 10.000,00 динара 
на име изнајмљивања озвучења и
105, Економска класификација 426 (у - 
финансијском плану МЗ Љубичево на 
економску класификацију 4266 - материјал 
за образовање,културу и спорт) у износу 
од 10.000,00 динара за куповину лопти, а 
уз обавезу корисника средства да Служби 
за послове трезора достави правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Месна заједница „Љубичево” да у складу са 
овим Решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20.09.2010. године 
Број: 01-06-66/2010-28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Месној заједници „Љубичево” - 
Одељењу за друштвене делатности - 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 20.09.2010. године, разматрало је захтев 
Радуловић Филипа из Пожаревца за одобрење 
финансијске подршке за мастер студије за оба 
семестра на Политехничком универзитету у 
Мадриду, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) и члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/201 Ои 5/2010), донело
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Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Радуловић Филипа 

из Пожаревца за одобрење финансијске подршке за 
мастер студије за оба семестра на Политехничком 
универзитету у Мадриду, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
укупном износу од 200.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник града 
Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са Раздела: 
3 „Градска управа”, Глава 3.4. „Градски фондови”, 
Функција 980: „Образовање некласификовано 
на другом месту”, Позиција 136, Економска 
класификација 472 „накнаде за социјалну заштиту 
из буџета”, а на текући рачун 160-5600100163476-
64, који се води код Вапса 1п1еза.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 20. септембра 2010. године 
Број: 01-06-66/2010-25

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Зорица Марковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Виолети Стојановић, Шеф службе - 
рачуноводствене оперативе 
Одељењу за друштвене делатности - 
Радуловић Филипу из Пожаревца, ул. - 
Топличина бр.50 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 05. октобра 2010. године, разматрало је захтев 
Мушког рукометног клуба „Пожаревац” из 
Пожаревца за одобрење додатних средстава на име 
даљег такмичење у наступајућој сезони Рукометне 
Суперлиге Србије, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Мушког рукометног клуба „Пожаревац” из 
Пожаревца за одобрење додатних средстава на име 
даљег такмичење у наступајућој сезони Рукометне 
Суперлиге Србије и одобравају средства у износу 
од 60.000,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Мушког рукометног клуба „Пожаревац” 
из Пожаревца, уз обавезу корисника средстава да 
Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 05.10.2010. године 
Број: 01-06-73/2010-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности 
Даници Динић, Градска управа града - 
Пожаревца 
Мушком рукометном клубу „Пожаревац”, - 
ул. Др Воје Дулића 35 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.10.2010. године, разматрало је захтев 
Коњичког друштва „Кнез Михаило” из Пожаревца 
за одобрење додатних средстава ради организовања 
традиционалне тркачког дана „Ослобођење града 
Пожаревца”, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Коњичког друштва 

„Кнез Михаило” из Пожаревца за одобрење додатних 
средстава ради организовања традиционалне 
тркачког дана „Ослобођење града Пожаревца”, са 
изјашњењем Одељења за друштвене и одобравају 
средства у износу од 250.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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



19.11.2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 84 - Број 10

града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3”Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 820: „Услуге 
културе”, Позиција 72, Економска класификација 
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3”Субвенције градским јавним предузећима и 
градским манифестацијама”, Функција 820: „Услуге 
културе”, Позиција 72, Економска класификација 
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама, на рачун Коњичког друштва „Кнез 
Михаило” из Пожаревца, уз обавезу корисника 
средства да Служби за послове трезора достави 
правдајућу документацију за пренос средстава .

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25 д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Радиши Јотићу, председнику КД „Кнез - 
Михаило” Пожаревца, ул. Илије Гојковића 
бб
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 13. октобра 2010. године, разматрало је 
захтев председника Одбора за додељивање награда 
и повеља града Пожаревца за одобрење средстава 
ради доделе награда поводом 15. октобра Дана 
ослобођења града Пожаревца, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 16. 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010) и Одлуке Одбора за додељивање 
награда и повеља града Пожаревца, број: 01-06-72 
од 07.10.2010. године, донело

Р Е Ш Е Њ Е

I
ПРИХВАТА СЕ захтев председника Одбора 

за додељивање награда и повеља града Пожаревца 
за одобрење средстава ради доделе награда поводом 
15. октобра Дана ослобођења града Пожаревца, те 
се сходно Одлуци Одбора за додељивање награда 
и повеља града Пожаревца, број: 01-06-72 од 
07.10.2010. године, ОДОБРАВАЈУ средства у 
бруто износу од 178.572,00 динара са урачунатим 
порезом на друге приходе (25.000,00 динара у нето 
износу по награђеном, за укупно шест добитника).
Саставни део овог Решења чини Одлука Одбора за 
додељивање награда и повеља града Пожаревца, 
број: 01-06-72 од 07.10.2010. године.
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II
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава: 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција: 110 
„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција: 
10; Економска класификација 423712 - „ Поклони”.

III
За реализацију овог решења задужују се 

Одељење за привреду и финансије.

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74 /2010-24

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет- 
Шефу Одсека за трезор- 
Шефу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Шефу Одсека за скупштине послове- 

33

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 13.10.2010. године, разматрало 
је захтев Удружења грађана „Жанки у част” из 
Раброва за одобрење средстава за спонзорство 
IX Позоришних свечаности „Жанки у част” , са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
- пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 

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

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Удружења грађана „Жанки у част” из Раброва за 
одобрење средстава за спонзорство IX Позоришних 
свечаности „Жанки у част”, које се одржавају 
у периоду од 21. - 24. октобра 2010. године и 
одобравају средства у износу од 30.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1 
„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 “Дотације 
невладиним организацијама, удружењима и 
пројектима”, Функција 160: „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 -Учешће града у 
програмима НВО и удружења.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160: „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 -Учешће града у 
програмима НВО и удружења, на рачун Удружења 
грађана „Жанки у част” из Раброва, број: 330-
64000136-26, који се води код Меридиан банке.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25 з

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Светлани Кузмановић, председнику - 
Удружења грађана „Жанки у част” из 
Раброва,
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.10.2010. године, разматрало је захтев Друштва 
Ром за браничевски округ -Пожаревац за одобрење 
средстава на име рефундирања трошкова , са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца- 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Друштва Ром за браничевски округ - Пожаревац 
за одобрење средстава на име рефундирања 
трошкова насталих 02.09.2010. године , поводом 
свечаног отварања вртића „Лане” у оквиру Ромског 
едукативног центра и одобравају средства у износу 
од 50.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160: „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 -Учешће града у 
програмима НВО и удружења.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: „Опште 
услуге које нису класификоване на другом месту”, 
Позиција 38, Економска класификација 481 -Учешће 
града у програмима НВО и удружења, на рачун 
Друштва Ром за браничевски округ-Пожаревац 
број: 180-1371210014753-19, који се води код Аlpha 
bank.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 13.10.2010. године
Број: 01-06-74/2010-25 е
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

 Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Мирославу Вељковићу, Друштва Ром за - 
браничевски округ - Пожаревац, ул. Звишка 
бр. 13, 12000 Пожаревац
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
13.10.2010. године, разматрало је захтев Туристичке 
организације Пожаревца за одобрење додатних 
средстава на име уређења фасаде зграде између 
Градског услужног центра и Народне лутрије у 
ул. Табачка чаршија у Пожаревцу, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке 

организације Пожаревца за одобрење додатних 
средстава на име уређења фасаде зграде између 
Градског услужног центра и Народне лутрије у 

ул. Табачка чаршија у Пожаревцу, са изјашњењем 
Одељења за друштвене делатности и одобравају 
средства у износу од 178.292,00 динара (сходно рн. 
бр. 96/10 од 18.08.2010. године, издатог од стране 
Радње за услуге пропаганде и рекламе „Промаркет” 
Пожаревац).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.5”Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 147, Економска 
класификација 425 -Текуће поправке и одржавање 
(у оквиру Финансијског плана Туристичке 
организације Пожаревац за 2010. годину на 
економску класификацију 4251-текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.5”Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 147, 
Економска класификација 425 -Текуће поправке 
и одржавање (у оквиру Финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревац за 2010. 
годину са економск&класификације,4251-текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, на рачун 
Туристичке организације Пожаревац , уз обавезу 
корисника средства да Служби за послове трезора 
достави правдајућу документацију за пренос 
средстава .

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Туристичке организација Пожаревац да 
у складу са овим Решењем изврше измене својих 
Финансијских планова за2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Дејану Савићу, директору Туристичке - 
организације Пожаревац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници од 
13.10.2010. године, разматрало је захтев Фондације 
Миленин дом-Галерија Милена Павловић Барили 
из Пожаревца за одобрење додатних средстава на 
име плаћања накнаде за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта и коришћење у 
непољопривредне сврхе, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 

16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације 

Миленин дом-Галерија Милена Павловић Барили 
из Пожаревца за одобрење додатних средстава на 
име плаћања накнаде за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта и коришћење у 
непољопривредне сврхе, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
износу од 232.436,00 динара (сходно Закључку 
Одељења за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца, број: 320-46/2010-03 од 
29.09.2010. године).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.5”Култура”, Функција 
820: „Услуге културе”, Позиција 143, Економска 
класификација 421 -Стални трошкови (у оквиру 
Финансијског плана Фондације Миленин дом-
Галерија Милена Павловић Барили из Пожаревца за 
2010. годину на економску класификацију 421391-
Допринос за коришћење градског земљишта и 
слично).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.5”Култура”, 
Функција 820: „Услуге културе”, Позиција 143, 
Економска класификација 421 -Стални трошкови 
(у оквиру Финансијског плана Фондације 
Миленин дом-Галерија Милена Павловић Барили 
из Пожаревца за 2010. годину са економске 
класификације 421391-Допринос за коришћење 
градског земљишта и слично), на рачун Фондације 
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Миленин дом-Галерија Милена Павловић Барили 
из Пожаревца, уз обавезу корисника средства да 
Служби за послове трезора достави правдајућу 
документацију за пренос средстава .

IV
Задужују се директни корисник Орган 

управе и Фондација Миленин дом-Галерија Милена 
Павловић Барили из Пожаревца да у складу са овим 
Решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2010. годину.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и Фондација Миленин дом-
Галерија Милена Павловић Барили из Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25 ж

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности
Радославу Станојевићу, управнику - 
Фондације Миленин дом - Галерија Милена 
Павловић Барили из Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.10.2010. године, разматрало је захтев 
Културно уметничког друштва - Брадарац из 
Брадарца за одобрење додатних средстава на име 
покрића трошкова аутобуског превоза на релацији 
Брадарац-Беч-Брадарац, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно уметничког 

друштва - Брадарац из Брадарца за одобрење 
додатних средстава на име покрића трошкова 
аутобуског превоза на релацији Брадарац-Беч-
Брадарац, а ради учествовања КУД-а у програму 
на прослави дана фолклорног ансамбла „Бамби” из 
беча, који се одржава у Бечу 30.10.2010. године, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности и 
одобравају средства у износу од 140.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

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

IV
Задужују се директни корисник Орган 

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

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25 г

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 

Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Мирјани Добросављевић, Одељење за - 
друштвене делатности 
Александру Лукућу, директору Центра за - 
културу Пожаревац 
Перици Мирковићу, председнику КУД-а - 
Брадарац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 13.10.2010. године разматрало 
је захтев Удружења грађана српско-грчког 
пријатељства за браничевски округа „МОСТ” из 
Пожаревца за одобрење средстава на име куповине 
сликарских платна, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења грађана 

српско-грчког пријатељства за браничевски округа 
„МОСТ” из Пожаревца за одобрење средстава на име 
куповине сликарских платна, за сликаре ликовног 
клуба „Ђура Јакшић”, који ће преко овог удружења 
боравити у грчком граду Јањина, у периоду од 24. 
-29. октобра 2010. године, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности и одобравају средства у 
износу од 40.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
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Раздела: 1 -„Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 - “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: опште 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 38, Економска класификација 481 -Учешће 
града у програмима НВО и Удружења.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 - “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: опште 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 38, Економска класификација 481 -Учешће 
града у програмима НВО и Удружења, на рачун 
Удружења српско-грчког пријатељства „МОСТ” из 
Пожаревца број: 355-2273871015-62 .

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-32

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора

Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Снежани Милошевић, Удружење - 
српско-грчког пријатељства „МОСТ” из 
Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.10.2010. године, разматрало је захтев МЗ 
Маљуревац за одобрење додатних средстава и 
помоћ у решавању потраживања ГП „СТИГ” АД 
Пожаревац према МЗ, са Изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца - пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ Маљуревац за 

одобрење додатних средстава и помоћ у решавању 
потраживања ГП „СТИГ” АД Пожаревац према МЗ, 
са Изјашњењем Одељења за привреду и финансије и 
одобравају средства у укупним износу до 450.000,00 
динара (сходно Решењу о извршењу донетом од 
стране Трговинског суда у Пожаревцу, I. Ив-бр. 
759/2009 од 14.04.2009. године, а на име исплате 
основног дуга у износу од 228.498,74 динара, 
увећаног за камату до дана извршења и трошковима 
поступка у износу од 18.970,00 динара).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: -„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
- „Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16, 
Економска класификација 499 - „Текућа буцетска 
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела: 
3 „Орган управе”, Глава 3.2 “Месне заједнице”, 
Функција 160: „Опште јавне услуге које нису 
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класификоване на другом месту”, Позиција 105/1, 
Економска класификација 483-новчане казне и 
пенали по решењу судова (у оквиру Финансијског 
плана МЗ Маљуревац за 2010. годину на економску 
класификацију 483111-Новчане казне и пенали по 
решењу судова).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 3 „Орган управе”, Глава 3.2 “Месне 
заједнице”, Функција 160: „Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
105/1, Економска класификација 483-новчане казне 
и пенали по решењу судова (у оквиру Финансијског 
плана МЗ Маљуревац за 2010. годину са економске 
класификације 483111-Новчане казне и пенали 
по решењу судова), на рачун МЗ Маљуревац, уз 
обавезу корисника средства да Служби за послове 
трезора достави правдајућу документацију за 
пренос средстава .

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду 

и финансије Градске управе града Пожаревца да 
приликом израде Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину-
Ребаланс 3, у оквиру Раздела: 3 „Орган управе”, 
Глава 3.2 “Месне заједнице”, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, уведе нову Позицију: „ 105/1, Економска 
класификација 483-Новчане казне и пенали по 
решењу судова”.

V
Задужују се директни корисник Орган 

управе и МЗ Маљуревац да у складу са овим 
Решењем изврше измене својих Финансијских 
планова за 2010. годину.

VI
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за привреду 

и финансије Градске управе града Пожаревца да 
након доношења Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. годину-
Ребаланс 3, приступи реализацији овог Решења.

VII
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године 
Број: 01-06-74/2010-25 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Изабели Гроздановић, Одељење за привреду - 
и финансије 
Данијели Остроглавић, Одељење за - 
привреду и финансије 
Горану Рајчићу, председнику савета МЗ - 
Маљуревац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 13.10.2010. године, разматрало је захтев УНБО 
„Сашка и дружина” Пожаревца за одобрење 
додатних средстава на име покрића трошкова 
превоза ради учешћа удружења на Чивијашком 
карневалу у Шапцу, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 3. став 3. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
ПРИХВАТА СЕ захтев УНБО „Сашка 

и дружина” Пожаревац за одобрење додатних 
средстава на име покрића трошкова превоза ради 
учешћа удружења на Чивијашком карневалу у 
Шапцу, са изјашњењем Одељења за друштвене 
делатности и одобравају средства у износу од 
19.000,00 динара (сходно рн. Бр. 28 од 18.09.2010. 
године, издатог од стране Аутопревозника „Дунав 
експрес” Смедерево).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160: „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 -Учешће града у 
програмима НВО и удружења.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1„Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160: „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 -Учешће града 
у програмима НВО и удружења, на рачун УНБО 
„Сашка и дружина” Пожаревца број: 160-19581-18, 
који се води код Banca Intesa.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 13.10.2010. године
Број: 01-06-74/2010-25 ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Александри Стојановић, председнику - 
УНБО „Сашка и дружина” Пожаревца, ул. 
Бојане
Првуловић бр. 4, 12000 Пожаревац- 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
од 28. октобра 2010. године, разматрало је захтев 
Мушког рукометног клуба „Пожаревац” из 
Пожаревца за одобрење недостајућих средстава 
на име даљег рада и функционисања Клуба, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца- 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буцету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Мушког рукометног клуба „Пожаревац” из 
Пожаревца број: 01-40-1150 од 15.10.2010. године, за 
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одобрење недостајућих средстава на име даљег рада 
и функционисања Клуба, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, број: 06-службено/10 од 
25.10.2010. године и одобравају средства у износу 
од 1.000.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама, а на рачун Мушког 
рукометног клуба „Пожаревац” из Пожаревца, 
број: 160-18178-56, уз обавезу корисника средстава 
да Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28. 10. 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности 
Даници Динић, Градска управа града - 
Пожаревца 
Мушком рукометном клубу „Пожаревац”, - 
ул. Др Воје Дулића 35 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 28.10.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 
Шајатовић Зорице из Пожаревца, са друге стране и 
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса 
луталице, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава сталне буцетске резерве
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I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог вансудског поравнања број: 
02-40-737/10 од 8.10.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Шајатовић Зорице из Пожаревца, ул. Београдска 
бр. 25, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, Шајатовић Зорици из Пожаревца, ул. 
Београдска бр. 25.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Шајатовић Зорици из Пожаревца, ул. - 
Београдска бр. 25
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године разматрало 
је предлог Комисије за спровођење поступка, 
утврђивања нематеријалне штете грађанима који 
су претрпели уједе паса луталица и сачињавање 
предлога вансудског поравнања, за давање 
сагласности на закључење вансудског поравнања 
између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и Марковић Живорада из Пожаревца, кога 
заступа адв. Војводић Бранко из Пожаревца, са 
друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
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веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 45.000,00 динара, и 
то 40.000,00 динара за ујед паса луталице, а 5.000,00 
динара за трошкове подношења тужбеног захтева, 
по основу закљученог вансудског поравнања 
број: 02-355-662/10 од 11.10.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и Марковић Живорада из Пожаревца, ул. 
Владимира Карића бр. 2, кога заступа адв. Војводић 
Бранко из Пожаревца са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, Марковић Живораду из Пожаревца, 
ул. Владимира Карића бр. 2.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28 б

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буцет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
адв. Бранку Војводићу из Пожаревца, - 
ул.Косанчићева бр.37
Марковић Живораду из Пожаревца, ул. - 
Владимира Карића бр.2
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године разматрало 
је предлог Комисије за спровођење поступка, 
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су 
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа Градоначелник града 
Пожаревца Миодраг Милосављевић, дипл. правник, 
са једне стране и Иваз Милана из Пожаревца, са 
друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
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средства у укупном износу од 40.000,00 динара, 
по основу закљученог вансудског поравнања 
број: 02-40-906/10 од 08.10.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник града 
Пожаревца Миодраг Милосављевић, дипл.правник, 
са једне стране и Иваз Милана из Пожаревца, ул. 
Црвеног крста бр. 37, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, Иваз Милану из Пожаревца, ул. 
Црвеног крста бр. 37.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28г

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Иваз Милану из Пожаревца, ул. Црвеног - 
крста бр. 37
Одсеку за скупштинске послове- 

45

Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној 28.10.2010. године разматрало је предлог 
Комисије за спровођење поступка, утврђивања 
нематеријалне штете грађанима који су претрпели 
уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 
малолетног Ђорђевић Себастијана из Пожаревца, 
кога заступа законски заступник отац Николић 
Небојша из Пожаревца, са друге стране и исплату 
накнаде нематеријалне штете због уједа пса 
луталице, па је на основу члана 86. Статута града 
Пожаревца-пречишћен текст („Службени гласник 
града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. Пословника 
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара, по 
основу закљученог вансудског поравнања број: 
02-40-696/10 од 08.10.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг 
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Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 
малолетног Ђорђевић Себастијана из Пожаревца, 
кога заступа законски заступник отац Николић 
Небојша из Пожаревца, улица Р И Димитријевића 
бр. 42, са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, законском заступнику оцу Николић 
Небојши из Пожаревца, ул. Р И Димитријевића 
бр.42.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 

Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Николић Небојши из Пожаревца, ул. Р И - 
Димитријевића бр.42.
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године, разматрало је 
захтев НВО Удружење грађана „КОКОРО” из Бора 
за суфинансирање пројекта „Сазнај о животу 2”, са 
изјашњењем Одељења за привреду и финансије, те 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 
3/2009), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету 
града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев НВО Удружење 

грађана „КОКОРО” из Бора за суфинансирање 
пројекта „Сазнај о животу 2”, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије и одобравају 
средства у износу од 400.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2”Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на друмом 
месту”, Позиција 38, Економска класификација 
481-Учешће града у реализацији пројекта „Сазнај о 
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животу” у оквиру прекограничне сарадње Румунија 
-Србија.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), 
са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2”Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160: „Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту”, Позиција 38, Економска класификација 
481-Учешће града у реализацији пројекта „Сазнај о 
животу” у оквиру прекограничне сарадње Румунија 
-Србија, а уз обавезу НВО Удружење грађана 
„КОКОРО” из Бора да Одељењу за привреду 
и финансије Градске управе града Пожаревца, 
достави правдајућу документацију као основ за 
пренос одобрених средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈУ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и НВО Удружење грађана 
„КОКОРО” из Бора.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу,28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-31

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

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

Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Јасмини Миленковић, Одељење за привреду - 
и финансије
Милојки Миливојевић, председнику УО - 
НВО Удружење грађана „КОКОРО”, ул. М.
Васића-Перице 4, 19210 Бор- 
Драгом Богдановићу , Шефу Одсека за - 
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године разматрало 
је предлог Комисије за спровођење поступка, 
утврђивања нематеријалне штете грађанима који 
су претрпели уједе паса луталица и сачињавање 
предлога вансудског поравнања, за давање 
сагласности на закључење вансудског поравнања 
између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне 
стране и Божић Андрије из Петке, кога заступа 
законски заступник отац Божић Милан из Петке, 
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне 
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буцетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 50.000,00 динара, 
по основу закљученог вансудског поравнања 
број: 02-40-960/10 од 8.10.2010. године, између 
Града Пожаревца, кога заступа градоначелник 
Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне 
стране и Божић Андрије из Петке, кога заступа 
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законски заступник отац Божић Милан из Петке, са 
друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, законском заступнику оцу Божић 
Милану из Петке.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове

Божић Милану из Петке- 
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Женског Рукометног клуба „Пожаревац” 
за одобрење новчаних средстава за потребе рада у 
циљу успешног завршетка такмичарске сезоне, те 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца-
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Женског рукометног 

клуба „Пожаревац” из Пожаревца од 07.10.2010. 
године, за одобрење новчаних средстава за потребе 
рада у циљу успешног завршетка такмичарске 
сезоне, и одобравају средства у износу од 100.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
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града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Женског Рукометног клуба „Пожаревац” 
из Пожаревца, уз обавезу корисника средстава да 
Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.10. 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 г

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Женском Рукометном „Пожаревац”, из - 
Пожаревца 
Шефу Одсека за скупштинске послове - 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Клуба америчког фудбала „СНЈТЕА^УЗ” 
Пожаревац, за одобрење новчаних средстава због 
тешке материјалне ситуације , те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Клуба америчког 

фудбала „OUTLAWS” Пожаревац” из Пожаревца од 
20.10.2010. године, за одобрење новчаних средстава 
због тешке материјалне ситуације и одобравају 
средства у износу од 200.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
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-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Клуба америчког фудбала “OUTLAWS” 
Пожаревац, уз обавезу корисника средстава да 
Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 д

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буцет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Клубу америчког фудбала “OUTLAWS” - 
Пожаревац, из Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Женског фудбалског клуба „Пожаревац” 

за одобрење средстава на име покрића трошкова 
такмичења и превоза, те је на основу члана 86. 
Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 2. и 
члана 16. Одлуке o буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Женског фудбалског 

клуба „Пожаревац”, за одобрење средстава на име 
покрића трошкова такмичења и превоза и одобравају 
средства у износу од 300.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Женског фудбалског клуба „Пожаревац”, 
број: 105-52319-18, уз обавезу корисника средстава 
да Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.
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IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 е

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије, 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора, 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности, 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности, 
Женском фудбалском клубу “Пожаревац”, - 
ул. Воје Дулића бр. 25, 
Шефу Одсека за скупштинске послове, - 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Шах клуба „Млади радник” Пожаревац 
за одобрење новчани средстава за такмичарску 
2010. годину, те је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца- пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца” број 9/2009) члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 

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

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Шах клуба „Млади 

радник” Пожаревац од 26.10.2010. године, за 
одобрење новчаних средстава за такмичарску 2010. 
годину и одобравају средства у износу од 180.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Шах клуба „Млади радник” Пожаревац, 
уз обавезу корисника средстава да Служби за 
трезор достави основну правдајућу документацију 
за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28. 10. 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 ђ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Шах клубу „Млади радник” Пожаревац, ул. - 
Воје Дулића бр. 19,
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Фудбалског клуба „Рудар” из Костолца за 
одобрење новчаних средстава, ради превазилажења 
тешке финансијске ситуације, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фудбалског клуба 

„Рудар” из Костолца број: 01-40-1148/2010 од 
15.10.2010. године, за одобрење новчаних средстава 
ради превазилажења тешке финансијске ситуације, 
и одобравају средства у износу од 300.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буцету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исгшатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Фудбалског клуба „Рудар” из Костолца, 
уз обавезу корисника средстава да Служби за 
трезор достави основну правдајућу документацију 
за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”
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У Пожаревцу, 28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 б

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић , Одељење за друштвене - 
делатности
Фудбалском клубу “Рудар”, ул. Боже - 
Димитријевића бр. 3, 12208 Костолац
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтев Кошаркашког клуба „Пожаревац” 
за одобрење новчаних средстава ради даљег 
функционисања Клуба, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 3. став 2. и 
члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА 

захтев Кошаркашког клуба „Пожаревац” из 
Пожаревца број: 01-40-1032/2010 од 21.09.2010. 
године, за одобрење новчаних средстава ради 
даљег функционисања Клуба( за плаћање дела 
котизације, лиценце тренерима и друге трошкове), 
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Пожаревца бр: 06-службено од 
04.10.2010. године, и одобравају средства у износу 
од 150.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Кошаркашког клубе „Пожаревац” 
из Пожаревца број: 105-5207086-39, уз обавезу 
корисника средстава да Служби за трезор достави 
основну правдајућу документацију за пренос 
средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”
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У Пожаревцу, 28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-30 в

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Кошаркашком клубу “Пожаревац”, из - 
Пожаревца
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
Александру Ћокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је захтеве Фудбалског клуба „Млади радник” 
из Пожаревца за одобрење новчаних средстава, 
за измирење обавеза према фудбалерима клуба, 
трошкова путовања и службеним лицима, те је 
на основу члана 86. Статута града Пожаревца- 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТАЈУ захтеви 

Фудбалског клуба „Млади радник” из Пожаревца 
број: 01-40-1065/2010 од 27.09.2010. године и број: 
01-40-1185/2010 од 27.10.2010. године, за одобрење 
новчаних средстава ради измирења обавеза 
према фудбалерима клуба, трошкова путовања и 
службеним лицима, и одобравају средства у износу 
од 2.000.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, 
Глава 1.2 “Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 810: 
„Услуге рекреације и спорта”, Позиција 45, 
Економска класификација 481 -Дотације спортским 
омладинским организацијама.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.2 
“Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 810: „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 45, Економска класификација 481 
-Дотације спортским омладинским организацијама, 
а на рачун Фудбалског клуба „Млади радник” из 
Пожаревца, уз обавезу корисника средстава да 
Служби за трезор достави основну правдајућу 
документацију за пренос средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28.10.2010. године
Број: 01-06-77/2010-30 а
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Фудбалском клубу „Млади радник” из - 
Пожаревца, ул. Илије Гојковића бр. 1
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
Александру Ђокићу, председнику Комисије - 
за спорт
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28.10.2010. године разматрало 
је предлог Комисије за спровођење поступка, 
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су 
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога 
вансудског поравнања, за давање сагласности на 
закључење вансудског поравнања између Града 
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и 
Милојковић Гордане из Пожаревца, са друге стране 
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа 
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута 
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени 
гласник града Пожаревца”, 9/2009), члана 21. 
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 
5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. 
Одлуке о буцету града Пожаревца за 2010. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца” 10/2009, 
1/2010 и 5/2010), донело

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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 
5/2010), у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и 
Градско веће”, Глава 1.1. „Градоначелник и градско 
веће”, Функција 110 „Изврши и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови спољни 
послови” Позиција: 15, Економска класификација: 
499-„Стална буџетска резерва”, одобравају се 
средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по 
основу закљученог вансудског поравнања број: 
02-40-963/10 од 11.10.2010. године, између Града 
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг 
Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и 
Милојковић Гордана из Пожаревца, ул. Зајечарска 
бр. 14 са друге стране.

II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће 

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

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

готовински, преко благајне Градске управе града 
Пожаревца, Милојковић Гордани из Пожаревца, 
ул. Зајечарска бр. 14.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 28. октобра 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-28а

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.
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СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Слађани Петрушић, Одељење за - 
инспекцијске послове
Милојковић Гордани из Пожаревца, ул. - 
Зајечарска бр. 14
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 28. октобра 2010. године, разматрало 
је изјашњење Одељења за привреду и финансије 
у вези са позивом Регионалне развојне агенције 
„Браничево-Подунавље” д.о.о за учешће Града 
Пожаревца на Београдском сајму предузетништва-
„Бизнис база”, од 02.12 до 04.12.2010. године, те 
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
-пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Прихвата се позив Регионалне развојне 

агенције „Браничево-Подунавље” д.о.о за 
учешће Града Пожаревца на Београдском сајму 
предузетништва-„Бизнис база”, од 02.12 до 
04.12.2010. године и одобравају средства у износу 
од 35.000,00 динара ( за закуп изложбеног простора-
типског штанда од 5 м2, пултова, столица и обавезне 
уписнине (изложбене и суизложбене), а у циљу 
представљања локалне самоуправе и предузетника 
са њене територије.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду 
и финансије Градске управе града Пожаревца да 
сарадњи са Регионалном развојном агенцијом 
„Браничево-Подунавље” д.о.о, сачини и Градском 
већу града Пожаревца достави извештај о учешћу 
предузетника са територије Града Пожаревца и 
постигнутим ефектима учешћа на Београдском 
сајму предузетништва -„Бизнис база”, од 02.12 до 
04.12.2010. године.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

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

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.10. 2010. године 
Број: 01-06-77/2010-32

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

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буцет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Јасмини Миленковић, Одељења за привреду - 
и финансије
Виолети Стојановић ,шефу Службе за - 
послове финансијске оперативе
Мињи Стефановић, директору Регионалне - 
развојне агенције „Браничево-Подунавље” 
д.о.о, ул. Стари корзо бр. 30/3, 12 000 
Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на 
седници одржаној дана 28. октобра 2010. године, 
разматрало је захтев ЈП “Љубичево” Пожаревац 
за одобрење новчаних средства на име плаћања 
рачуна Републичком геодетском заводу- Служби за 
катастар непокретности Пожаревац, са изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца- пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 
3. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буцетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтева ЈП”Љубичево” 

Пожаревац за одобрење новчаних средства на име 
плаћања рачуна Републичком геодетском заводу- 
Служби за катастар непокретности Пожаревац, са 

изјашњењем Одељења за привреду и финансије и 
одобравају средства у износу од 110.250,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 “Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 470: 
„Остале делатности”, Позиција 65, Економска 
класификација 451-4511- Текуће субвенције јавним 
не финансијским предузећима.

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца”, Глава 
2.3 “Субвенције градским јавним предузећима 
и градским манифестацијама”, Функција 470: 
„Остале делатности”, Позиција 65, Економска 
класификација451 -4511 -Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима, на текући рачун 
Удружења за коњарство и коњички спорт „Књегиња 
Љубица”, број: 105-5205728-39, који се води код 
АИК Банке, са назнаком : за плаћања рачуна 
Републичком геодетском заводу- Служби за катастар 
непокретности Пожаревац за ЈП „Љубичево”, а уз 
обавезу корисника средстава да Служби за трезор 
достави основну правдајућу документацију за 
пренос средстава.

IV
Задужује се Одељење за привреду и 

финансије да сходно овом решењу сачини Анекс 
уговора о субвенцији, за корисника субвенције ЈП 
„Љубичево”.

V
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца и ЈП „Љубичево”.
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VI
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 28.10.2010. године 
Број: 01-06-77/2010-22

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Оливери Гроздановић, Одељења за привреду - 
и финансије 
Радици Симић, Одељење за привреду и - 
финансије 
Владану Јанковићу, директору ЈП - 
“Љубичево” 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 08.11.2010. године, разматрало 
је захтев Културно-просветне заједнице града 
Пожаревца за одобрење новчаних средстава ради 
доделе повеље културе, са изјашњењем Одељења 
за друштвене делатности, те је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца- пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца” број 9/2009) 
члана 21. Пословника
0 раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Културно-просветне заједнице Пожаревац број: 
01-40-1180/10 од 27.10.2010. године за одобрење 
новчаних средства за награде поводом доделе 
Повеља културе, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности и одобравају средства на име 
новчане награде поводом доделе Повеље културе, у 
укупном износу од 71.430,00 динара (за пет награда 
по 12.000 динара нето, са припадајућим порезима).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буџетска резерва” и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 1. -Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. - „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160- “Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 38., Економска класификација 481 
- „Учешће града у програмима НВО и удружења”.

III
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) са 
Раздела: 1. - Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. - „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160- “Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 38., Економска класификација 
481 - „Учешће града у програмима НВО и 
удружења”, на текући рачун Културно-просветне 
заједнице Пожаревац уз обавезу доставе правдајуће 
документације подобне за пренос средства Одсеку 
за трезор Одељења за приведу и финансије.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

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

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 08.11.2010. године 
Број: 01-06-80/2010-8

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Павлу Миладиновићу, председнику - 
Културно-просветне заједнице Пожаревац 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 08.11.2010. године разматрало је 
захтев Градоначелника града Краљева, за уплату 
помоћи за санирање последица земљотреса на 
територији града Краљева, са изјашњењем Одељења 
за привреду и финансије, па је на основу члана 
86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст 
(„Службени гласник града Пожаревца”, 9/2009), 
члана 21. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, 
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2010. 
годину („Службени гласник града Пожаревца” 
10/2009, 1/2010 и 5/2010), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градоначелника 

града Краљева, за уплату помоћи за санирање 
последица земљотреса на територији града Краљева, 
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије 
и одобравају средства у износу од 1.000.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови” Позиција: 15, 
Економска класификација: 499-„Стална буџетска 
резерва”, и исте распоредити у оквиру Раздела: 
1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 1.1. 
„Градоначелник и Градско веће”, Функција 110 
„Изврши и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови спољни послови”, Позиција: 13, 
Економска класификација: 484-„Накнада штете за 
повреде или штету настале услед елементарних 
непогода”.

III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити 

са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1. „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови спољни послови”, Позиција: 
13, Економска класификација: 484-„Накнада штете 
за повреде или штету настале услед елементарних 
непогода”, на рачун „Град Краљево-средства за 
елементарне непогоде-земљотрес2010”, број: 840-
2390740-88.

IV
О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 08.11.2010. године 
Број: 01-06-80/2010-4

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

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Шефу Одсека за буџет и финансије- 
Шефу Одсека за трезор- 
Руководиоцу Групе за послове финансијске - 
оперативе
Г-дину Љубиши Симићу, Градоначелнику - 
града Краљева, Трг Јована Сарића бр. 1, 
36000 Краљево
Одсеку за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 08.11.2010. године разматрало је 
захтев Градске општина Костолац за одобрење 
додатних буџетских средства на име организације 
Дана ослобођења Костолца, са Изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца”, 
9/2009), члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009), члана 
3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) и члана 
5. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 
2010. годину(„Службени гласник града Пожаревац” 
бр, 3/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
УСВАЈА СЕ захтев Градске општина 

Костолац број: 01-40-1111 од 08.10.2010. године, 
за одобрење додатних буџетских средства на 
име организације Дана ослобођења Костолца, са 
Изјашњењем Одељења за привреду и финансије и 
одобравају средства у износу од 200.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и Градско веће”, Функција 
110 -„Извршни и законодавни органи, финансирање 
и фискални послови и спољни послови”, Позиција 
16, Економска класификација 499 - „Текућа 
буцетска резерва”, и иста распоредити у оквиру 
Раздела: 2 „Скупштина града Пожаревца “, Глава 
2.1. „Скупштина града Пожаревца”, Функција 110: 
„Извршни и законадавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 
58/1, Економска класификација 463 „Трансфер 
Градској општини Костолац”.

III
Средства расподељена у тачки 2. овог 

Решења обезбедити у Одлуци о буцету Градске 
општине Костолац за 2010. годину(„Службени 
гласник града Пожаревац” бр, 3/2010) у оквиру 
Раздела 1: „Председник и веће градске општине 
“, Глава 1.1. „Председник и веће Градске општине 
Костолац”, Функција 110 „Извршни и законодавни 
органи, финансирање и фискални послови и спољни 
послови”, Позиција 5, Економска класфиикација 
423 „Услуге по уговору”, (у Финансијском плану 
„Председник и веће Градске општине Костолац” 
за 2010. годину на економску класификацију 4237 
“Репрезентација”).

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за привреду и финансије Градске управе 
града Пожаревца и Градска општина Костолац.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца” .

У Пожаревцу, 08.11.2010. године 
Број: 01-06-80/2010-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.
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СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет- 
Виолети Стојановић, Шефу службе за - 
послове финансијске оперативе
Славици Вукашиновић, Служба за трезор- 
Оливери Гроздановић, Одељење за привреду - 
и финансије
Председнику Градске општине Костолац- 
Шефу Одсека за скупштинске послове- 
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 08.11.2010. године, разматрало је 
захтев Спорског центра Пожаревца за одобрење 
додатних средства на име израде пројекта изведеног 
стања Анекса хале спортова, са Изјашњењем 
Одељења за привреду и финансије, те је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца - пречишћен 
текст („Службени гласник града Пожаревца” број 
9/2009) члана 21. Пословника о раду Градског 
већа града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) и члана 
3. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Спорског центра Пожаревац, бр. 518 од 14.10.2010. 
године, за одобрење додатних буџетских средстава 
на име израде пројекта изведеног стања Анекса хале 
спортова, са Изјашњењем Одељења за привреду 
и финансије бр. 03-40-1158/2010 од 01.11.2010. 
године и одобравају средства у износу од 600.000,00 
динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

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

града Пожаревца” број 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
-„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16 
, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 
-„Градска управа”, Глава 3.6. - „Физичка култура”, 
Функција 810 - „Услуге рекреације и спорта”, 
Позиција 171, Економска класификација 511 - 
„Зграде и грађевински објекти”.

III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) са 
Раздела: 3 - „Градска управа”, Глава 3.6. - „Физичка 
култура”, Функција 810 — „Услуге рекреације и 
спорта”, Позиција 171, Економска класификација 
511 - „Зграде и грађевински објекти”, на текући 
рачун Спортског центра „Пожаревац”, уз обавезу 
корисника средстава да Служби за трезор достави 
основну правдајућу документацију за пренос 
средстава.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 08.11.2010. године 
Број: 01-06-80/2010-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ 
ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
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Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буцет и - 
финансије
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора
Весни Стевић, начелнику Одељења за - 
друштвене делатности
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности
Марији Милошевић, директору Спортског - 
центра „Пожаревац” , ул. Партизанска бр. 1
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 08.11.2010. године, разматрало је 
захтев Плесног клуба „Болеро” из Пожаревца, 
за одобрење новчаних средстава за организацију 
Државног такмичења у спортском плесу, са 
изјашњењем Одељења за друштвене делатности, 
те је на основу члана 86. Статута града Пожаревца 
- пречишћен текст („Службени гласник града 
Пожаревца” број 9/2009) члана 21. Пословника о 
раду Градског већа града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 3/2008, 5/2008 
и 3/2009) и члана 3. став 2. и члана 16. Одлуке о 
буџету града Пожаревца за 2010. годину („Службени 
гласник града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) 
донело

Р Е Ш Е ЊЕ
о употреби средстава текуПе буцетске резерве

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 

Плесног клуба „Болеро” из Пожаревца, бр. 01-40-
1109/10 од 07.10.2010. године, за одобрење новчаних 
средстава за организацију Државног такмичења 
у спортском плесу, са изјашњењем Одељења за 
друштвене делатности број: 06-службено/10 од 
25.10.2010. године и одобравају средства у износу од 
71.000,00 динара (на име доделе награда и осталих 
трошкова организације ове манифестације).

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” број 10/2009, 1/2010 и 5/2010), са 
Раздела: 1 - „Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.1: - „Градоначелник и градско веће”, Функција 110 
-„Извршни и законодавни органи, финансирање и 
фискални послови и спољни послови”, Позиција 16 

, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска 
резерва” и иста распоредити у оквиру Раздела: 
1 -„Градоначелник и градско веће”, Глава 1.2. - 
„Дотације невладиним организацијама, удружењима 
и пројектима”, Функција 160 - „Опште услуге које 
нису класификоване на другом месту”, Позиција 
38, Економска класификација 481 - „Учешће града 
у програмима НВО и Удружења”.

III
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 

из средства предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2010. годину („Службени гласник 
града Пожаревца” 10/2009, 1/2010 и 5/2010) са 
Раздела: 1. - Градоначелник и градско веће”, Глава 
1.2. - „Дотације невладиним организацијама, 
удружењима и пројектима”, Функција 160- “Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 38., Економска класификација 481 
- „Учешће града у програмима НВО и удружења”, 
на текући рачун Плесног клуба „Болеро” из 
Пожаревца, број: 180137121001045415, који се води 
код Аlpha Bank Београд.

IV
За реализацију овог Решења ЗАДУЖУЈЕ 

СЕ Одељење за привреду и финансије Градске 
управе града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Пожаревца”

У Пожаревцу, 08.11. 2010. године 
Број: 01-06-80/2010-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Миладиновић, дипл. економ., с.р.

СТРУЧНИ САРАДНИК 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА19.11.2010. Број 10 - Страна 115

Доставити:
Јелени Петровић, Шефу Одсека за буџет и - 
финансије 
Славици Вукашиновић, шефу Службе за - 
послове трезора 
Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене - 
делатности 
Драгом Богдановићу, Шефу Одсека за - 
скупштинске послове
Славиши Алексићу, председнику Плесног - 
клуба „Болеро”, ул. Цане Бабовић бр. 37
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