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На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/07), и члана 27. став 1. тачка 2. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), а на предлог Градског већа града Пожаревца, Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 25.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета града Пожаревца за 2013.
годину (у даљем тексту: буџет), његово извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом,
коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе
корисника буџетских средстава.
Члан 2.
Буџет града Пожаревца за 2013. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Износ у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске
имовине

2.422.095.900,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.803.638.805,00

Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит

-381.542.905,00
0,00
-380.692.905,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга
Нето финансирање
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

850.000,00
94.232.000,00
381.542.905,00

-474.924.905,00

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну
прихода и примања, расхода и издатака:
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Опис
1

Економска
класификација

Износ у динарима

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Таксе
Новчане казне
Приходи од продаје добара и ислуга
од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних
буџетаских корисника
Остали непорески приходи
3. Донације

25.12.2012.

2.422.095.900,00
1.828.847.704,00
1.541.677.704,00
242.400.000,00
29.770.000,00
15.000.000,00
593.248.196,00
247.784.481,00
117.920.000,00
356.000,00
18.200.000,00
170.329.225,00

71
7111
713
714

733
741
742
743
742
741,744,745,77,78,8

85.361.199,00
38.658.490,00
0,00

Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима
у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:
Опис
1
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Текући расходи:
1.1. Расходи за запослене
- Плате и додаци запослених
- Социјални доприноси на терет послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнада трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
1.3. Расходи по основу отплате камата
- Отплата домаћих камата
1.4. Субвенције
- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организац.
- Субвенције приватним предузећима

Економска
класификација

Износ у динарима

2

3
2.803.638.805,00

4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45

2.334.001.904,00
613.103.421,00
490.137.738,00
87.734.651,00
7.120.487,00
16.142.965,00
8.804.785,00
3.162.795,00
807.971.376,00
217.771.822,00
59.171.185,00
153.085.115,00
137.867.129,00
148.038.175,00
92.037.950,00
14.331.500,00
14.331.500,00
287.288.395,00

4511

73.306.860,00

4512

208.381.535,00

454

5.600.000,00

25.12.2012.
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1.5. Дотације и трансфери
- Трансфер Градској општини Костолац
- Текући трансфери осталим нивоима власти
- Капитални трансфери осталим нивоима власти
- Остале дотације и трансфери
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
1.7. Остали текући расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези, обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних
непогода
- Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних органа
1. 8. Резерве
- Средства резерве
2. Капитални издаци:

46
463
4631
4632
465
47
472
48
481
482
483

418.047.522,00
139.942.780,00
168.279.810,00
106.194.402,00
3.630.530,00
26.643.900,00
26.643.900,00
138.615.790,00
111.115.000,00
13.163.790,00
11.737.000,00

484

80.000,00

485
49
499
5

2.520.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
469.636.901,00

2.1. Издаци за нефинансијску имовину
3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења
јавних политика):
4.1. Набавка финансијске имовине

51-54

469.636.901,00

- Набавка домаће финансијске имовине

6

0,00

62

0,00

621

0,00

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

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

Економска
класификација

92
921

Износ у динарима
381.542.905,00
850.000,00
850.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

6

94.232.000,00

Издаци за отплату кредита

61

94.232.000,00

611

94.232.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

-474.924.905,00

Члан 3.
Буџет за 2013. годину састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 2.422.095.900,00 динара;
2) расхода и издатака у износу од 2.803.638.805,00 динара;
3) буџетског дефицита у износу од 381.542.905,00 динара;
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од
381.542.905,00 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 20.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације,
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Страна 4 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.12.2012.

Градско веће града Пожаревца ( у даљем тексту: Градско веће) на предлог Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца доноси одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 8.000.000,00 динара и
користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70.
Закона о буџетском систему, у појединачним случајевима до максимално 10% укупно планираних средстава
сталне буџетске резерве у овој Одлуци, а по предлогу Одељења за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
За прописане намене из става 2. овог члана које у појединачним случајевима прелазе износ преко 10%
планираног износа сталне буџетске резерве, одлуку о коришћењу ових средстава доноси Скупштина града.
Члан 6.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем
прегледу:
СДК
80

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
Пожаревац

Табела 3.
640.782.962

Година
Година
завршетка
Прио Назив капиталног
почетка
ритет
пројекта
финансирања финансирања
пројекта
пројекта
1
2
3
Изградања кишног
колектора у улици
1
2013
2013
Кнез Милошев венац
- III фаза

0

63.523.240

15.487.375 216.754.870 170.700.076 134.840.641

Укупна
Процена
Реализовано Обезбеђено у
извршења до
вредност
до 2011.године Буџету 2012
краја 2012
пројекта
4

5

6

7

103.000.000

2013

2014

2015

Након 2015

8

9

10

11

26.868.470

26.868.470

Изградања кишног
колектора у улици
2
Кнез Милошев венац
- IV фаза

2013

2013 39.800.000

39.800.000

Изградња потисног
3 цевовода Драговац
- Живица

2013

2013 26.900.000

26.900.000

Изградња
дистрибутивне
4
водоводне мреже у
насељу Драговац

2013

2014 45.000.000

19.772.000 25.228.000

Изградња фекалне
канализације за насеља
Лучица, Пругово,
5
Пољана у зони заштите
водоизворишта
“Меминац” и “ Кључ”

2013

2015 233.691.252

40.378.535 111.472.076 81.840.641

25.12.2012.
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Формирање
индустријске зоне за
развој предузетништва
6
у Пожаревцу
(завршетак I и наставак
II фазе)
Изградња дечијег
7 вртића у МЗ
„Чачалица“

2013

2015 205.000.000

2012

2013 63.523.240
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15.000.000 34.000.000 53.000.000

63.523.240

103.000.000

15.487.375 48.035.865

Члан 7.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене
у члану 6. у укупном износу од 216.754.870,00 динара: По изворима финансирања средства се обезбеђују на
следећи начин:
− из текућих прихода и примања буџета у износу од 216.754.870,00 динара.
За капиталне пројекте планирано је да се у 2014. години обезбеде средства у буџету јединице локалне
самоуправе у укупном износу од 170.700.076,00 динара. Планирана структура средстава из којих ће се
обезбедити финансирање ових пројеката у 2014. години је следећа:
− текући приходи и примања буџета у износу од 170.700.076,00 динара.
У 2015. години потребно је у буџету града Пожаревца за планиране капиталне пројекте обезбедити
средства у укупном износу од 134.840.641,00 динара. Планирана структура извора средстава из којих ће се
финансирати ови пројекти је следећа:
− средства из текућих прихода и примања буџета Града у износу од 134.840.641,00 динара.
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015

СДК
80

Пожаревац

Табела 3а
Укупно сви пројекти: 15.487.375 216.754.870 170.700.076 134.840.641 103.000.000

Р.бр.

Назив
капиталног
пројекта

Конто
3 ниво

0

1

2

1

Изградања
кишног колектора
у улици Кнез
Милошев венац
- III фаза

511

2

Изградања
кишног колектора
у улици Кнез
Милошев венац
- IV фаза

3

Изградња
потисног
цевовода
Драговац Живица

Опис
извора

Буџет
2012

2013

2014

2015

Након
2015

3

3a

4

5

6

7

8

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

26.868.470

0

0

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

39.800.000

0

0

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

26.900.000

0

0

Опис конта Извор
2a
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4

5

6

7

Изградња
дистрибутивне
водоводне
мреже у насељу
Драговац
Изградња
фекалне
канализације за
насеља Лучица,
Пругово, Пољана
у зони заштите
водоизворишта
“Меминац” и “
Кључ”
Формирање
индустријске
зоне за развој
предузетништва
у Пожаревцу
(завршетак I и
наставак II фазе)
Изградња дечијег
вртића у МЗ
„Чачалица“
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511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

19.772.000 25.228.000

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

40.378.535 111.472.076 81.840.641

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
из буџета

15.000.000 34.000.000 53.000.000 103.000.000

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи
15.487.375
из буџета

48.035.865

0

Члан 8.
Приходи и примања који представљају средства буџета града Пожаревца за 2013. годину у укупном
износу од 2.422.945.900,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим
износима:
Економска
класификација
1
А)
711
711111
711121
711122
711143
711145
711147
711148
711149
711161
711181
711191

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Износ у
динарима

2
ПОРЕЗИ:
Порез на доходак, добит и капиталне добитке

3
1.828.847.704
1.541.677.704

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареним нето приходима
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално одређеном нето приходу
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по Решењу
Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос према зарадама запослених на територији општине
Порез на друге приходе

1.387.900.000
23.000.000
22.000.000
20.000.000
1.500.000
13.500.000
5.100.000
3.000
54.704
20.000
67.500.000

25.12.2012.
711193
713
713121
713122
713311
713421
713423
714
714431
714513
714543
714547

Б)

714549
714552
714560
714572
716
716111
733
733141
733144

В)

733241
741
741141

741151
741511
741526
741534
741530 осим
741534
742

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака
Порез на имовину
Порез на имовину од физичких лица
Порез на имовину од правних лица
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на пренос апсолутних права на непокретности
Порези на пренос апсолутних права на половним моторним
возилима и пловним објектима
Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина
Накнада за промену намене земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног
отпада
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
Други порези
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери од другог нивоа власти
Ненаменски трансфери
Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист
нивоа градова
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у
корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
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1.100.000
242.400.000
80.000.000
110.000.000
9.500.000
31.000.000
11.900.000
29.770.000
300.000
22.000.000
170.000
5.800.000
0
1.200.000
200.000
100.000
15.000.000
15.000.000
247.784.481
247.784.481
219.053.786
20.705.000
8.025.695
344.198.295
117.920.000

Камата на средства буџета града
Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

20.000.000

Комуналне таксе за коришћење простора

54.900.000

Приходи од продаје добара и услуга

20.000
17.000.000
1.000.000
25.000.000

170.685.225

742141

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

85.361.199

742142

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

32.716.632

742143

Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градовa

10.800.000

742241

Локалне административне таксе

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

356.000
30.000.000
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742341
742372

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.12.2012.

Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације
градова
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се
остварују додатним активностима

10.000.000
1.451.394

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

744
745

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 )
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( КЛАСА 7+8+9)

823
900000
920000

Пренета неутрошена средства из ранијих година
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2013. ГОДИНА

18.200.000
11.256.270
26.136.800
2.420.830.480
1.265.420
850.000
850.000
2.422.945.900
474.924.905
2.897.870.805

Члан 9.
Укупни расходи и издаци буџета за 2013. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим
износима:
Eкон.
кл.

ВРСТА РАСХОДА

Укупна средства

41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата

613.103.421,00
490.137.738,00
87.734.651,00
7.120.487,00
16.142.965,00
8.804.785,00
3.162.795,00
807.971.376,00
217.771.822,00
59.171.185,00
153.085.115,00
137.867.129,00
148.038.175,00
92.037.950,00
14.331.500,00
14.331.500,00

45
451
454
46

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције нефинанс. корпорацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

287.288.395,00
281.688.395,00
5.600.000,00
418.047.522,00

463
465

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери

414.416.992,00
3.630.530,00

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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47
472
48

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ

26.643.900,00
26.643.900,00
138.615.790,00

481
482
483

111.115.000,00
13.163.790,00
11.737.000,00

484

Донације невладиним организацијама и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода

485
49
499
499
51
511
512
513
514
515
52
523

Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

2.520.000,00
28.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
468.931.901,00
407.474.680,00
46.811.344,00
1.240.000,00
7.416.877,00
5.989.000,00
705.000,00
705.000,00

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

94.232.000,00

611
62

Отплата главнице домаћим кредиторима
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

94.232.000,00
0,00

621

Набавка домаће финансијске имовине

80.000,00

0,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.897.870.805,00

II
ПОСЕБAН ДЕО

Раздео

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

Члан 10.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 2.897.870.805,00
динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 8:

1
1

2

3

4

5

6

1.1.
110
1
2
3

Опис

7
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални
послови и спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодаваца
414 Социјална давања запосленима

Укупнa средства

8

7.837.450,00
1.402.905,00
50.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 10 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

911

2

4
5
6
7
8
9
10
11

421
422
423
426
451
463
472
511

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Субвенције јавним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Изградња зграда и објеката
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Предшколско образовање
Изградња дечијег вртића у МЗ „Чачалица”
Извори финансирања за функцију 911:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
Извори финансирања за главу 1.1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.
Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
СКУПШТИНА ГРАДА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

12

511

2.1.
110
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

411
412
413
414
415
421
422
423
424
426
481
482

25.12.2012.

Укупнa средства

8
6.600.000,00
1.000.000,00
29.405.120,00
1.677.900,00
18.328.000,00
15.000,00
3.040.100,00
10.872.495,00
72.893.355,00
7.335.615,00
80.228.970,00
48.035.865,00
48.035.865,00
48.035.865,00
72.893.355,00
55.371.480,00
128.264.835,00
72.893.355,00
55.371.480,00
128.264.835,00

4.482.210,00
802.320,00
0,00
50.000,00
0,00
390.000,00
300.000,00
37.507.500,00
0,00
100.000,00
2.900.000,00
0,00
46.532.030,00
0,00
46.532.030,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

3

3.1.

130

170

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
465
472
482
483

42

484

43
44
45
46
47
48

485
511
512
513
515
621

49
50

499
499

51

441
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Извори финансирања за главу 2.1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.
непогода
Накада штете за повреде или штету нанету од државних органа
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Набавка домаће финансијске имовине
Средства буџетске резерве:
Стална резерва
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата

Укупнa средства

8
46.532.030,00
0,00
46.532.030,00
46.532.030,00
0,00
46.532.030,00

168.659.655,00
30.190.075,00
1.409.900,00
2.590.000,00
4.325.500,00
950.000,00
35.395.500,00
1.917.500,00
19.125.000,00
73.653.200,00
5.226.500,00
15.203.000,00
65.000.000,00
2.000.000,00
0,00
11.018.500,00
2.000.000,00
10.000,00
2.500.000,00
31.073.265,00
7.912.995,00
0,00
1.700.000,00
0,00
8.000.000,00
20.000.000,00
420.233.254,00
89.627.336,00
509.860.590,00
14.300.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео
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Опис

1

2

3

4

5

6

7

52

020
53
54
55

040
56
57
58
59

090

6.1.

6.1.7.

60
61

6.1.8.
62
63

6.1.9.

64
65

611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170
Старост
Акциони план за унапређење положаја старијих лица
423 Услуге по уговору
481 Дотације невладиним организацијама
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020
Породица и деца
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за
472 прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци,
тројке или четворке
Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова
472
вртића за треће дете
472 Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из
472
буџета за децу и породицу
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040
Социјална заштита
Програм - Социјална заштита
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 6.1.Ширење мреже услуга социјалне и здравствене заштите
Пројекат: „Народна кухиња“
423 Услуге по уговору
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за пројекат 6.1.7.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.7.:
Пројекат: „Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са
инвалидитетом“
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 6.1.8.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.8.:
Пројекат: „Социо-рехабилитациони клуб за младе“
423 Услуге по уговору
481 Дотације невладиним организацијама

25.12.2012.

Укупнa средства

8
94.040.000,00
108.340.000,00
108.340.000,00
30.000,00
996.000,00
300.000,00
1.326.000,00
1.326.000,00
12.800.000,00
3.300.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00

30.000,00
7.900.000,00
7.930.000,00
7.930.000,00
30.000,00
2.868.000,00
2.898.000,00
2.898.000,00
30.000,00
1.150.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7
Извори финансирања за пројекат 6.1.9.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6.1.9.:
Извори финансирања за програм 6.1.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6.1.:
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090

451
66
67

423
512

620

530
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68
69
70

422
423
426

71

454

72

481

2.1.

2.1.2.
73
74

423
424

2.1.3.

Друмски саобраћај
Програм унапређења безбедности саобраћаја
Услуге по уговору
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451
Развој заједнице
Локални акциони план за младе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Акциони план за самозапошљавање
4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање
Локални Акциони план за Роме
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Смањење загађености
Програм – Заштита животне средине
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.Заштита животне средине
Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа загађености
ваздуха“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 2.1.2.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.2.:
Пројекат: „Праћење (мониторинг) квалитета земљишта“
Услуге по уговору

75

423

76

424 Специјализоване услуге

Укупнa средства

8
1.180.000,00
1.180.000,00
12.008.000,00
12.008.000,00
12.008.000,00
12.008.000,00
100.000,00
2.300.000,00
100.000,00
2.300.000,00
2.400.000,00
85.000,00
720.000,00
180.000,00
5.600.000,00
744.000,00
7.329.000,00
7.329.000,00

10.000,00
2.400.000,00
2.410.000,00
2.410.000,00
10.000,00
1.750.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 14 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

2.1.7.

77
78

79
80
81

423
424

423
511
515

820

960

82

423

83

472

84
85
86
87

422
422
422
423

88

472

Извори финансирања за пројекат 2.1.3.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.3.:
Пројекат: „Праћење (мониторинг) нивоа буке“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 2.1.7:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.7.:
Извори финансирања за програм 2.1.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.:
Реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне
средине
Услуге по уговору
Згрaде и грађевински објекти
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
Услуге културе
Услуге по уговору-манифестације (15.октобар, Св.Тројица, Дан
радника у образовању)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Помоћне услуге образовању
Превоз ученика у основном образовању
Превоз ученика у средњем образовању-30% учешће града
Превоз ученика са сметњама у развоју
Смештај ученика са сметњама у развоју
Наканаде за социјалну заштиту из буџета-награде за остварене
резултате ученика на такмичењима
Извори финансирања за функцију 960:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960
Извори финансирања за главу 3.1.:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.

3.2.

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА

25.12.2012.

Укупнa средства

8
1.760.000,00
1.760.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.510.000,00
1.510.000,00
5.680.000,00
5.680.000,00
23.580,00
2.889.091,00
1.000.000,00
8.070.993,00
1.521.678,00
9.592.671,00
1.714.500,00
200.000,00
1.914.500,00
1.914.500,00
40.000.000,00
5.000.000,00
1.700.000,00
2.300.000,00
1.500.000,00
50.500.000,00
50.500.000,00
631.421.747,00
93.449.014,00
724.870.761,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

160
89

810

90
91

481

481
481

820

840

3.3.

92

481

93

481

94

481

95

481

470
96

510
97
98

451
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Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс
за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама
Дотације за омладински спорт
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс
за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у
култури
Дотације невладиним организацијама и удружењима – Конкурс
за финансирање програма/пројеката културно-уметничких
друштава
Фондација “Пожаревачки мир 1718” града Пожаревца
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Верске и друге услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
Извори финансирања за главу 3.2.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Остале делатности
ЈП “Љубичево”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 470:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470
Управљање отпадом
ЈКП “Комуналне службе”

451 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451 предузећима

Укупнa средства

8

12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
71.000.000,00
6.000.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
3.325.000,00
6.825.000,00
6.825.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00

23.831.460,00
23.831.460,00
23.831.460,00

3.900.000,00
68.487.210,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 16 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

630
99

451

830
100

3.4.

3.5.

451

530

421

101

451

102

463

Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Водоснабдевање
ЈКП “Водовод и канализација”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Услуге емитовања и издаваштва
ЈП “Радио Пожаревац”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830
Извори финансирања за главу 3.3:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Смањење загађености
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
Извори финансирања за главу 3.4.:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4.
Аграрни фонд
Пољопривреда
Стални трошкови
Трошкови путовања

103
104

421
422

105

423 Услуге по уговору
451 4511 - Текуће субвенције за пољопривреду

106

25.12.2012.

Укупнa средства

8
3.900.000,00
68.487.210,00
72.387.210,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
13.175.400,00
13.175.400,00
13.175.400,00
43.006.860,00
68.487.210,00
111.494.070,00
121.566.325,00
35.194.402,00
22.278.791,00
134.481.936,00
156.760.727,00
22.278.791,00
134.481.936,00
156.760.727,00
100.000,00
50.000,00
8.050.000,00
30.300.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

17.500.000,00
21.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421

38.500.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

3.6.
110
107

463

3.7.
160
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
511
512
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Извори финансирања за главу 3.5.:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5.
ТРАНСФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални
послови и спољни послови
Трансфери осталим нивоима власти
4631-Текући трансфери осталим нивоима власти
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Извори финансирања за главу 3.6.:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Извори финансирања за главу 3.7.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7.

Укупнa средства

8
17.500.000,00
21.000.000,00
38.500.000,00

139.942.780,00
78.265.430,00
61.677.350,00
134.265.430,00
5.677.350,00
139.942.780,00
134.265.430,00
5.677.350,00
139.942.780,00

7.730.030,00
1.383.655,00
114.520,00
12.415,00
104.305,00
52.500,00
3.715.840,00
33.000,00
1.610.660,00
695.000,00
819.000,00
539.690,00
1.450.000,00
23.875,00
16.438.215,00
299.400,00
1.546.875,00
18.284.490,00
16.438.215,00
299.400,00
1.546.875,00
18.284.490,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 18 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

3.8.

620

630

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

137

484

138

485

139
140
141
142
143

511
512
513
514
515

1.2.

1.2.1.
144
145

423
511

1.2.2.
146

423

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.
непогода
Накнада штете за повреде или штете нанете од државних
органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Водоснабдевање
Програм - Развој инфраструктуре
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 1.2.Изградња инфраструктурних објеката у сеоским насељима
Пројекат: „Изградња потисног цевовода ДраговацЖивица“
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за пројекат 1.2.1.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2.1.:
Пројекат: „Изградња дистрибутивне водоводне мреже у
насељу Драговац“
Услуге по уговору

25.12.2012.

Укупнa средства

8

59.734.950,00
10.692.570,00
954.760,00
1.592.100,00
1.200.000,00
300.000,00
118.636.320,00
518.110,00
12.071.920,00
31.162.800,00
134.701.525,00
9.021.600,00
1.330.530,00
1.133.630,00
9.587.000,00
70.000,00
20.000,00
129.708.476,00
22.677.260,00
1.240.000,00
7.232.737,00
2.189.000,00
494.027.940,00
61.747.348,00
555.775.288,00

19.000,00
26.900.000,00
26.919.000,00
26.919.000,00
20.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

147

1.2.3.
148
149

530

2.1.

2.1.8.
150
151
152

2.1.9.
153
154
155
156

Број 13 - Страна 19

511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за пројекат 1.2.3.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2.3.:
Пројекат: „Изградња фекалне канализације за насеља
Лучица, Пругово, Пољана у зони заштите водоизворишта
„Меминац“ и „Кључ“
423 Услуге по уговору
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за пројекат 1.2.8.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2.8.:
Извори финансирања за програм 1.2.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1.2.:
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Смањење загађености
Програм – Заштита животне средине
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 2.1.Заштита животне средине
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез
Милошев венац-трећа фаза деонице кроз улицу Косте
Абрашевића“
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за пројекат 2.1.2.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.2.:
Пројекат: „Изградња кишног колектора у улици Кнез
Милошев венац – четврта фаза деонице кроз улицу Косте
Абрашевића“
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за пројекат 2.1.3.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1.3.:
Извори финансирања за програм 2.1.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.1.:

Укупнa средства

8
19.772.000,00
19.792.000,00
19.792.000,00

19.000,00
40.379.000,00
40.398.000,00
40.398.000,00
87.109.000,00
87.109.000,00
87.109.000,00
87.109.000,00

19.000,00
30.000,00
26.869.000,00
26.918.000,00
26.918.000,00

5.450.000,00
19.000,00
30.000,00
39.800.000,00
45.299.000,00
45.299.000,00
72.217.000,00
72.217.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 20 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

157
158
159

3.9.

820

4.2.

511
512
514

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
465
482
483
511
512
515
523
611

181
182

422
423

4.2.4.

Реализација Програма буџетског фонда за заштиту животне
средине
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
Извори финансирања за главу 3.8.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8.
КУЛТУРА
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице кредита
Програм - Развој туризма и културе
Реализација стратешког циља из “Стратегије одрживог
развоја града Пожаревца 2009-2013“ - СЛОР: Мера 4.2.Промовисање културног наслеђа у сврху туризма
Пројекат: „Глумачке свечаности „Дани Миливоја
Живановића“
Трошкови путовања
Услуге по уговору

25.12.2012.

Укупнa средства

8

26.525.488,00
12.377.214,00
184.140,00
78.817.000,00
32.486.842,00
111.303.842,00
659.953.940,00
0,00
94.234.190,00
754.188.130,00
0,00
74.634.333,00
13.359.636,00
1.316.962,00
2.245.000,00
1.137.980,00
578.000,00
16.592.792,00
2.581.170,00
11.183.909,00
510.000,00
3.006.150,00
3.623.430,00
31.500,00
300.000,00
627.800,00
150.000,00
0,00
760.000,00
1.100.000,00
5.000,00
192.000,00

50.000,00
1.079.500,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

183
184

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

185
186
187
188

189
190
191

192
193
194

4.2.8.
195
196
197

4.2.9.
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424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.4.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.4.:
Пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и представа“
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.5.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације од невладиних организација и појединаца
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.5.:
Пројекат „Одржавање књижевних вечери и трибина“
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.6.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.6.:
Пројекат: Едиција/часопис “Браничево и Госпођин вир“
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.7.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.7.:
Пројекат „ГАНИП-чувар националне баштине кроз игру и
песму“
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.8.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.8.:
Пројекат „Летњи програм Пожаревац“

Укупнa средства

8
3.565.018,00
155.000,00
3.749.518,00
60.000,00
400.000,00
640.000,00
4.849.518,00
100.000,00
581.922,00
2.153.865,00
331.550,00
2.597.337,00
300.000,00
270.000,00
3.167.337,00
88.045,00
175.000,00
16.900,00
279.945,00
279.945,00
110.000,00
931.245,00
500.000,00
1.001.245,00
240.000,00
160.000,00
140.000,00
1.541.245,00
742.800,00
100.000,00
150.000,00
792.800,00
200.000,00
992.800,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 22 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

198
199
200

4.2.10.
201

4.2.11.
202
203
204
205

4.2.12.

4.2.13.

206
207

208
209

4.2.14.
210

4.2.15.

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.9.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.9.:
Пројекат „REFRACT-Фестивал регионалне алтернативне
културе“
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.10.:
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.10.:
Пројекат „Организовање и одржавање првомајског
уранка“
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.11.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.11.:
Пројекат „Одржавање поп и рок концерата“
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.12.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.12.:
Пројекат „Гитаријада на Лагуни“
421 Стални трошкови
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.13.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.13.:
Пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање и откуп
архивских докумената“
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.14.:
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.14.:
Пројекат „Штампање књига, каталога, монографија и
публикација“

25.12.2012.

Укупнa средства

8
20.000,00
135.000,00
514.000,00
539.000,00
130.000,00
669.000,00
350.000,00
150.000,00
200.000,00
350.000,00
30.000,00
59.705,00
94.345,00
71.450,00
180.500,00
75.000,00
255.500,00
50.000,00
550.000,00
600.000,00
600.000,00
150.000,00
200.000,00
350.000,00
350.000,00
446.550,00
182.000,00
264.550,00
446.550,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

211
212

4.2.16.
213
214

4.2.17.
215
216
217

4.2.18.
218

4.2.19.
219
220
221

4.2.20.

222
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423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.15.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.15.:
Пројекат: „Музеолошка обрада и дигитализација
нумизматичке збирке“
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.16.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.16.:
Пројекат: „Археолошка истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу“
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.17.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.17.:
Пројекат: Израда сталне поставке историјске збирке
„Пожаревац и околина током XX века“
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.18.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.18.:
Пројекат: „Истраживање у области етно-културе Великог
Поморавља“
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.19.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.19.:
Пројекат: „Организовање ликовних изложби“
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.20.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

Укупнa средства

8
1.484.720,00
300.000,00
1.054.720,00
730.000,00
1.784.720,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
100.000,00
1.100.000,00
300.000,00
800.000,00
200.000,00
500.000,00
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
800.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 24 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

4.2.21.
223

423

4.2.22.
224

4.2.23.

225

423

423

4.2.24.
226
227

423
424

4.2.25.
228
229

4.2.26.

4.2.27.

230
231

232

423
424

423
426

423

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.20.:
Пројекат: Штампање и издавање зборника радова
„Виминацијум“
Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.21.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.21.:
Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету
„Маргум“
Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.22.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.22.:
Пројекат: Издавање монографије „Мирослав Арсић“
Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.23.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.23.:
Пројекат: Организовање манифестације „Дани Слободана
Стојановића“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.24.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.24.:
Пројекат: „Књижевне вечери, трибине, предавања,
семинари и обележавање Светског Дана књиге“
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.25.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.25.:
Пројекат: Креативне дечје радионице
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.26.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.26.:
Пројекат: Обележавање Дана Библиотеке
Услуге по уговору

25.12.2012.

Укупнa средства

8
300.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
250.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
437.000,00
537.000,00
100.000,00
637.000,00
50.000,00
490.000,00
430.000,00
110.000,00
540.000,00
25.000,00
40.000,00
65.000,00
65.000,00
90.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

233

250

424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 4.2.27.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.27.:
Пројекат: Омогућавање наступа „Градског женског хора
Барили“ у земљи
422 Трошкови путовања
Извори финансирања за пројекат 4.2.28.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.28.:
Пројекат: „Презентација туристичких потенцијала града
Пожаревца“
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.29.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.29.:
Пројекат: „Организација дочека Нове године“
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Извори финансирања за пројекат 4.2.30.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.30.:
Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за пројекат 4.2.31.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
08 Донације од невладиних организација и појединаца
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.31.:
Пројекат: „Ускршњи етно-фестивал“
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

251

426 Материјал

4.2.28.
234

4.2.29.
235
236
237

4.2.30.

4.2.31.

4.2.32.
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238
239
240

241
242
243
244
245
246

247
248
249

Укупнa средства

8
25.000,00
65.000,00
50.000,00
115.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
571.010,00
141.000,00
718.000,00
1.430.010,00
1.430.010,00
1.300.000,00
330.000,00
86.300,00
1.716.300,00
1.716.300,00
175.000,00
401.520,00
13.883.924,00
8.942.246,00
686.600,00
45.000,00
17.610.070,00
1.450.000,00
5.074.220,00
24.134.290,00
24.660,00
10.000,00
567.350,00
100.000,00
130.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 26 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

4.2.33.

3.10.

810

252
253

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

422
423

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482

Извори финансирања за пројекат 4.2.32.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.32.:
Пројекат: „Међународно сликарско Бијенале“
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за пројекат 4.2.33.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4.2.33.:
Извори финансирања за програм 4.2:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4.2.:
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Извори финансирања за главу 3.9.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9.
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне

25.12.2012.

Укупнa средства

8
832.010,00
832.010,00
50.000,00
850.000,00
900.000,00
900.000,00
37.212.455,00
4.745.000,00
1.824.550,00
6.124.220,00
49.906.225,00
151.924.427,00
21.776.390,00
2.090.000,00
7.374.220,00
676.850,00
183.841.887,00
151.924.427,00
21.776.390,00
2.090.000,00
7.374.220,00
676.850,00
183.841.887,00
15.468.140,00
2.768.840,00
167.700,00
600.000,00
572.000,00
468.000,00
9.665.470,00
243.000,00
2.356.030,00
2.314.000,00
1.275.000,00
1.200.000,00
303.800,00
45.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

268
269
270

3.11.

3.12.

911

912

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

284

Број 13 - Страна 27

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
523 Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Извори финансирања за главу 3.10.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
Предшколско образовање
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде, бонуси и остали расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:
Извори финансирања за главу 3.11.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
463 4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде за запослене
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

Укупнa средства

8
3.200.000,00
460.000,00
700.000,00
16.653.060,00
25.153.920,00
41.806.980,00
16.653.060,00
25.153.920,00
41.806.980,00
144.040.970,00
25.783.200,00
3.072.145,00
8.672.600,00
1.300.000,00
814.295,00
19.895.230,00
3.608.380,00
1.276.845,00
1.654.000,00
2.910.000,00
57.845.980,00
293.860,00
192.974.030,00
54.450.985,00
23.742.490,00
271.167.505,00
192.974.030,00
54.450.985,00
23.742.490,00
271.167.505,00
66.672.710,00
5.965.920,00
53.650,00
7.856.270,00
2.887.610,00
38.134.820,00
889.000,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 28 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

285

3.13.

3.14.

920

980

463

286

463

287

463

288

463

423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе и казне
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
Извори финансирања за главу 3.12.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде за запослене
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе и казне
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
Извори финансирања за главу 3.13.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
Образовање некласификовано на другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених
412-Социјални доприноси на терет послодавца
413-Накнаде у натури
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања

25.12.2012.

Укупнa средства

8
2.491.700,00
506.750,00
3.485.620,00
4.229.640,00
171.730,00
0,00
0,00
0,00
66.672.710,00
66.672.710,00
66.672.710,00
66.672.710,00
63.501.850,00
3.927.910,00
102.750,00
6.015.460,00
3.919.400,00
32.415.210,00
1.903.300,00
4.577.730,00
330.000,00
4.323.090,00
5.972.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
63.501.850,00
63.501.850,00
63.501.850,00
63.501.850,00
2.769.360,00
1.510.400,00
270.370,00
7.700,00
596.990,00
37.900,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

25.12.2012.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

289

3.15.
070
290

291
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423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета
463 4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
Извори финансирања за главу 3.14.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.14.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
463 4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених
412-Социјални доприноси на терет послодавца
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
416-Награде, бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета
482-Порези,обававезне таксе и казне
463 4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Извори финансирања за главу 3.15.:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.15.

Укупнa средства

8
170.000,00
176.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.769.360,00
0,00
2.769.360,00
2.769.360,00
0,00
2.769.360,00

35.320.890,00
12.041.370,00
2.155.420,00
204.600,00
27.500,00
312.000,00
2.510.000,00
78.000,00
4.648.000,00
167.000,00
475.000,00
1.657.000,00
11.020.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
34.924.890,00
396.000,00
35.320.890,00
34.924.890,00
396.000,00
35.320.890,00

Глава

Функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 30 - Број 13

Опис

1

2

3

4

5

6

7

3.16.

4

4.1.

740

330

292

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

463

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512

ДОМ ЗДРАВЉА
Јавне здравствене услуге
4632-Капитални трансфери:
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740
Извори финансирања за главу 3.16.:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.16.
Извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Путни трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330
Извори финансирања за главу 4.1:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1.
Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
Извори финансирања на нивоу града за 2013.
годину :
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

25.12.2012.

Укупнa средства

8

6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
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УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2013. ГОДИНУ:
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Приходи и примања буџета града
Пожаревца прикупљају се и наплаћују у складу са
законом и другим прописима, независно од износа
утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода
и примања.
Члан 12.
У складу са Упутством за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама
за 2014. и 2015. годину, које је донео министар
надлежан за послове финансија на основу одредби
члана 36а. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12), и Законом о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Службени
гласник РС“, бр. 104/09), број запослених код
корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 329 запослених у локалној администрацији
на неодређено време;
- 33 запослених у локалној администрацији
на одређено време.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства за плате за 326 запослених
на неодређено време и 29 запослених на одређено
време у локалној администрацији.
Овај број увећава се за 226 запослених на
неодређено време и 10 запослених на одређено
време у предшколској установи „Љубица Вребалов“,
за које се средства за плате обезбеђују овом одлуком
о буџету града Пожаревца.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства и за зараде 63 запослених
на неодређено време код индиректног корисника
буџетских средстава, ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“.
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25.832.490,00
7.374.220,00
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Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства на име јубиларних награда
запослених код корисника буџетских средстава,
који то право стичу у 2013. години.
Овом Одлуком о буџету града Пожаревца
обезбеђују се средства за новогодишње пакетиће
за децу запослених код директних и индиректних
корисника буџетских средстава, на начин и у
висини које ће посебним актом утврдити Градско
веће града Пожаревца.
У 2013. години запосленима код директних
и индиректних корисника буџетских средстава
не могу се исплаћивати награде и бонуси, који
према међународним критеријумима представљају
нестандардне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса, а у складу са чланом 15. Закона
о буџету Републике Србије за 2013. годину
(„Службени гласник РС“, број 114/12).
Члан 13.
За извршење ове одлуке одговоран је
Градоначелник града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је
Градоначелник града Пожаревца.
Члан 14.
Градско веће је одговорно, у смислу Закона
о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима
и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Градоначелник града
Пожаревца да поднесе захтев Министарству
финансија за одобрење фискалног дефицита до
10% прихода локалне власти у текућој години под
условом да је фискални дефицит настао као резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 15.
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца обавезно је да редовно
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прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише Градоначелника и Градско
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, Градско веће
усваја и доставља извештаје Скупштини града
Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између
усвојеног буџета и извршења као и образложење
већих одступања.
Градска општина Костолац је дужна да
Градоначелнику и Градском већу града Пожаревца
достави тромесечни извештај о извршењу буџета
Градске општине Костолац, и да месечно доставља
извештај о платама и броју запослених код свих
корисника средства буџета Градске општине
Костолац.
Члан 16.
Корисник
средстава
буџета
може
преузимати обавезе на терет буџетских средстава,
само до износа апропријације која им је за ту намену
утврђена овом Одлуком.
Изузетно корисници из става 1. овог члана,
у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева плаћање у више
година, на основу предлога Одељења за привреду
и финансије и Одељења за друштвене делатности,
уз сагласност Градског већа, а највише до износа
исказаних у плану капиталних издатака из члана 6.
ове Одлуке.
Плаћања која произлазе из обавеза преузетих
по уговорима, који због природе расхода, захтевају
плаћање у више година, корисници из става 1. овог
члана морају као обавезу укључити у финансијски
план у години у којој обавеза доспева у износу
обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним
апропријацијама, а неизвршене у току године,
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у
наредној буџетској години извршавају се на терет
одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 17.
Изузетно, у случају да се буџету града
определе актом другог нивоа власти наменска
трансферна средства укључујући и средства за
надокнаду штета услед елементарних непогода
или наменска трансферна средства, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли били
познати у поступку доношења Одлуке о буџету,
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Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца отвориће у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему, на основу тог акта,
одговарајуће апропријације за извршавање расхода
по том основу.
Члан 18.
Приликом преузимања обавеза, директни
и индиректни корисници буџетских средстава
дужни су да се придржавају смерница о роковима
и условима плаћања, које одређује Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца, а све у складу са чланом 56. Закона о
буџетском систему.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије
прописано.
Корисници буџетских средстава су дужни
да обавесте Трезор града:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза,
о преузимању обавезе и предвиђеним
условима и роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова
и услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року који ће
прописати надлежни орган града.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.
став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима - на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход и издатак извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење
тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих
других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава
из других извора, може за реализацију расхода
тражити пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре приходе из других извора у планираном
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износу, апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет буџета.
Члан 20.
Средства буџета и приходи распоређују
се и исказују по ближим наменама, у складу са
економском и функционалном класификацијом,
годишњим програмом и финансијским планом
прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план
прихода и расхода из става 1. овог члана доноси
надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Градско веће може прописати услове,
критеријуме и начин коришћења средстава од
прихода које корисници буџетских средстава
остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље.
Градско веће на предлог Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца
може одлучити да део јавних средстава из става 2.
овог члана, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља општи
приход буџета у текућој години.
Члан 21.
Приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџетских средстава дужни су да
поступају у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/08).
Набавком мале вредности, у смислу
прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија
је вредност дефинисана законом којим се уређује
буџет Републике Србије за 2013. годину.
Члан 22.
У оквиру плана за извршење буџета,
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца планира ликвидност буџета и
према готовинском току буџета врши распоред
остварених прихода и примања.
Распоред остварених прихода и примања
врши се тромесечним плановима, које доноси
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
Директни корисник буџетских средстава
буџета може вршити плаћања до висине расхода
и издатка односно до висине прописаних квота за
свако тромесечје.
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Члан 23.
У случају да се у току године обим
пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника могу се
увећати, односно смањити на терет или у корист
текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става
1. овог члана доноси Градско веће.
Градско веће може донети одлуку о промени
апропријација у складу са чланом 61. став 1-6.
Закона о буџетском систему, по захтеву директног
односно његовог индиректног буџетског корисника
и документованој новонасталој потреби.
Директни корисник буџетских средстава,
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском
систему, уз одобрење Градског већа, а на основу
мишљења Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из
општих прихода буџета тог корисника, под следећим
условима:
- да укупна средства која су одобрена
овом Одлуком не буду промењена,
- да се промене апропријација
за капитална улагања не могу
смањивати у корист апропријација
за текуће финансирање оперативног
рада корисника и
- да преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода
и издатка не може бити веће од 5%
вредности апропријације за расход
и издатак чији се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава,
уз одобрење Градског већа, а на основу мишљења
Одељења за привреду и финансије односно
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, може извршити преусмеравање
средстава унутар програма који се финансира из
општих прихода буџета у износу до 10% вредности
апропријације чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се
износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 6.
овог члана не може бити већи од износа разлике
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између буџетом одобрених средстава текуће
буџетске резерве и половине максимално могућег
износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене
апропријација врше се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 24.
Распоред и коришћење средстава врши се
по финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела, чији су носиоци директни корисници
буџетских средстава и то:
Раздео 1- Градоначелник и Градско веће
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Градоначелник или његов заменик, уз
пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног
лица задуженог у Одељењу за општу управу и
скупштинске послове.
Раздео 2 - Скупштина града
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник Скупштине или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране секретара
Скупштине града.
Раздео 3 – Градска управа
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 130, 170, 451, 470, 510, 530, 620, 630 и 830
захтеве подноси начелник Градске управе или лице
које га мења, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица задуженог у Одељењу за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца, а за
коришћење средстава из одобрених апропријација
у оквиру овог раздела, везаних за функције 020,
040, 090, 160, 810, 820, 840 и 960 захтеве подноси
начелник Градске управе или лице које га мења,
уз пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорног лица задуженог у Одељењу за
друштвене делатности.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација – трансфер Градској општини
Костолац у оквиру овог раздела, везаних за
функцију 110, захтеве подноси председник Градске
општине Костолац или његов заменик, уз пратећу
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књиговодствену документацију (копије истих),
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица у Управи Градске општине
Костолац.
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
месне заједнице, Аграрни фонд, ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“, предшколско
образовање,
основно
образовање,
средње
образовање, култура, физичка култура, за јавна
предузећа и остале кориснике, захтеве подносе
руководиоци корисника или њихови заменици, уз
пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану
од стране одговорних лица буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови
заменици, из претходног става, су непосредно
одговорни Градоначелнику за коришћење средстава
из одобрених апропријација.
Раздео 4 – Градско јавно правобранилаштво
За коришћење средстава из одобрених
апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Градски јавни правобранилац или његов
заменик, уз пратећу књиговодствену документацију
претходно припремљену и контролисану од стране
одговорног лица у финансијској служби Градског
јавног правобранилаштва.
Члан 25.
Стратегија
одрживог
развоја
града
Пожаревца реализоваће се по буџетским програмима
и пројектима у оквиру следећих раздела и глава и
то у укупном износу од 226.920.225,00 динара, од
чега 214.226.455,00 динара буџетских средстава
и из додатних прихода буџетских корисника
12.693.770,00 динара:
У Разделу 3. - Градска управа Глава
3.1. преко апропријације 6.1. реализоваће се
Програм - Социјална заштита у укупном износу
12.008.000,00 динара из буџетских средстава. У
оквиру Програма - Социјална заштита предвиђена
су три пројекта:
- 6.1.7. Пројекат „Народна кухиња“ у
укупном износу 7.930.000,00 динара из буџетских
средстава,
- 6.1.8. Пројекат „Сервис помоћи у кући за
стара лица и особе са инвалидитетом“ у укупном
износу од 2.898.000,00 динара из буџетских
средстава,
- 6.1.9. Пројекат „Социорехабилитациони
клуб за децу и младе“ у укупном износу од
1.180.000,00 динара из буџетских средстава.
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У Разделу 3. - Градска управа Глава 3.1. и
Глава 3.8. преко апропријације 2.1. реализоваће се
Програм - Заштита животне средине у укупном
износу 77.897.000,00 динара из буџетских средстава.
У оквиру Програма - Заштита животне средине
предвиђена су пет пројекта:
- 2.1.2. Пројекат „Праћење (мониторинг)
нивоа загађености ваздуха“ у укупном износу
2.410.000,00 динара из буџетских средстава,
- 2.1.3. Пројекат „Праћење (мониторинг)
квалитета земљишта“ у укупном износу 1.760.000,00
динара из буџетских средстава,
- 2.1.7. Пројекат „Праћење (мониторинг)
нивоа буке“ у укупном износу 1.510.000,00 динара
из буџетских средстава,
- 2.1.8.
Пројекат „Изградња кишног
колектора у улици Кнез Милошев венац-трећа
фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“ у
укупном износу 26.918.000,00 динара из буџетских
средстава,
- 2.1.9. Пројекат „Изградња кишног
колектора у улици Кнез Милошев венац-четврта
фаза деонице кроз улицу Косте Абрашевића“ у
укупном износу 45.299.000,00 динара из буџетских
средстава.
У Разделу 3. - Градска управа Глава 3.8.
преко апропријације 1.2. реализоваће се Програм
– Развој инфраструктуре у укупном износу
87.109.000,00 динара из буџетских средстава.
У оквиру Програма - Развој инфраструктуре
предвиђена су три пројекта:
- 1.2.1. Пројекат „Изградња потисног
цевовода Драговац-Живица“ у укупном износу
26.919.000,00 динара из буџетских средстава,
- 1.2.2. Пројекат „Изградња дистрибутивне
водоводне мреже у насељу Драговац“ у укупном
износу од 19.792.000,00 динара из буџетских
средстава,
- 1.2.3. Пројекат „Изградња фекалне
канализације за насеља Лучица, Пругово, Пољана
у зони заштите водоизворишта Меминац и Кључ“ у
укупном износу 40.398.000,00 динара из буџетских
средстава,
У Разделу 3. - Градска управа Глава 3.9.
преко апропријације 4.2. реализоваће се Програм
– Развој туризма и културе у укупном износу
49.906.225,00 динара, од чега из 37.212.455,00
динара из буџетских средстава и 12.693.770,00
динара из додатних прихода буџетских корисника.
У оквиру Програма - Развој туризма и културе
предвиђена су тридесет пројекта:
- 4.2.4. Пројекат „Глумачке свечаности
Дани Миливоја Живановића“ у укупном износу
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4.849.518,00 динара, од чега 3.749.518,00 динара
из буџетских средстава и 1.100.000,00 динара из
додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.5. Пројекат „Одржавање концерта,
мјузикла и представа“ у укупном износу 3.167.337,00
динара, од чега 2.597.337,00 динара из буџетских
средстава и 570.000,00 динара из додатних прихода
буџетског корисника,
- 4.2.6. Пројекат „Одржавање књижевних
вечери и трибина“ у укупном износу 279.945,00
динара из буџетских средстава,
- 4.2.7.
Пројекат
„Едиција/Часопис
Браничево и Госпођин вир“ у укупном износу
1.541.245,00 динара, од чега 1.001.245,00 динара
из буџетских средстава и 540.000,00 динара из
додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.8. Пројекат „Ганип-чувар националне
баштине кроз игру и песму“ у укупном износу
992.800,00 динара, од чега 792.800,00 динара
из буџетских средстава и 200.000,00 динара из
додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.9.
Пројекат
„Летњи
програм
Пожаревац“ у укупном износу 699.000,00 динара,
од чега 539.000,00 динара из буџетских средстава
и 130.000,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.10. Пројекат „REFRACT-Фестивал
регионалне алтернативне културе“ у укупном
износу 350.000,00 динара, од чега 150.000,00
динара из буџетских средстава и 200.000,00 динара
из додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.11. Пројекат „Организовање и
одржавање првомајског уранка“ у укупном износу
255.500,00 динара, од чега 180.500,00 динара из
буџетских средстава и 75.000,00 динара из додатних
прихода буџетског корисника,
- 4.2.12. Пројекат „Одржавање поп и рок
концерата“ у укупном износу 600.000,00 динара из
буџетских средстава,
- 4.2.13. Пројекат „Гитаријада на Лагуни“
у укупном износу 350.000,00 динара из буџетских
средстава,
- 4.2.14. Пројекат „Микрофилмовање,
дигитализовање и откуп архивских докумената“
у укупном износу 446.550,00 динара, од чега
182.000,00 динара из буџетских средстава и
264.550,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.15. Пројекат „Штампање књига,
каталога, монографија и публикација“ у укупном
износу 1.784.720,00 динара, од чега 1.054.720,00
динара из буџетских средстава и 730.000,00 динара
из додатних прихода буџетског корисника,
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- 4.2.16. Пројекат „Музеолошка обрада и
дигитализација нумизматичке збирке“ у укупном
износу 400.000,00 динара, од чега 200.000,00
динара из буџетских средстава и 200.000,00 динара
из додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.17.
Пројекат
„Археолошка
истраживања локалитета Браничево у Старом
Костолцу“ у укупном износу 1.500.000,00 динара,
од чега 800.000,00 динара из буџетских средстава
и 700.000,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.18. Пројекат „Израда сталне поставке
историјске збирке Пожаревац и околина током
XX века“ у укупном износу 200.000,00 динара из
буџетских средстава,
- 4.2.19. Пројекат „Истраживање у области
етно-културе Великог Поморавља“ у укупном
износу 800.000,00 динара, од чега 300.000,00
динара из буџетских средстава и 500.000,00 динара
из додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.20. Пројекат „Организовање ликовних
изложби“ у укупном износу 300.000,00 динара, од
чега 150.000,00 динара из буџетских средстава и
150.000,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.21. Пројекат „Штампање и издавање
зборника радова Виминацијум“ у укупном износу
300.000,00 динара, од чега 100.000,00 динара
из буџетских средстава и 200.000,00 динара из
додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.22. Пројекат „Чишћење римских
терми на локалитету Маргум“ у укупном износу
250.000,00 динара, од чега 100.000,00 динара
из буџетских средстава и 150.000,00 динара из
додатних прихода буџетског корисника,
- 4.2.23. Пројекат „Издавање монографије
Мирослав Арсић“ у укупном износу 300.000,00
динара, од чега 100.000,00 динара из буџетских
средстава и 200.000,00 динара из додатних прихода
буџетског корисника,
- 4.2.24.
Пројекат
„Организовање
манифестације Дани Слободана Стојановића“
у укупном износу 637.000,00 динара, од чега
537.000,00 динара из буџетских средстава и
100.000,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.25. Пројекат „Књижевне вечери,
трибине, предавања, семинари и обележавање
Светског дана књиге“ у укупном износу 540.000,00
динара, од чега 430.000,00 динара из буџетских
средстава и 110.000,00 динара из додатних прихода
буџетског корисника,
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- 4.2.26. Пројекат „Креативне дечје
радионице“ у укупном износу 65.000,00 динара из
буџетских средстава,
- 4.2.27. Пројекат „Обележавање Дана
библиотеке“ у укупном износу 115.000,00 динара,
од чега 65.000,00 динара из буџетских средстава и
50.000,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.28. Пројекат „Омогућавање наступа
Градског женског хора Барили у земљи“ у укупном
износу 200.000,00 динара из буџетских средстава,
- 4.2.29.
Пројекат
„Презентација
туристичких потенцијала града Пожаревца“ у
укупном износу 1.430.010,00 динара из буџетских
средстава,
- 4.2.30. Пројекат „Организација дочека
Нове године“ у укупном износу 1.716.300,00 динара
из буџетских средстава,
- 4.2.31. Пројекат „Љубичевске коњичке
игре“ у укупном износу 24.134.290,00 динара, од
чега 17.610.070,00 динара из буџетских средстава и
6.524.220,00 динара из додатних прихода буџетског
корисника,
- 4.2.32. Пројекат „Ускршњи етнофестивал“ у укупном износу 832.010,00 динара из
буџетских средстава,
- 4.2.33. Пројекат „Међународно сликарско
Бијенале“ у укупном износу 900.000,00 динара из
буџетских средстава.
Члан 26.
Градоначелник може овластити одређено
лице које ће бити одговорно за реализацију
буџетског програма и пројекта у смислу наменског,
ефективног, ефикасног, економичног односно
законитог трошења буџетских средстава.
Члан 27.
Средства распоређена за финансирање
програма и пројеката корисника буџета, корисницима
се преносе на основу њиховог захтева, у складу
са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев за пренос средстава из буџета,
корисници су дужни да доставе комплетну
документацију, уговор или други правни акт, којом
се доказује створена обавеза плаћања, сходно
актима о прописаним поступцима и процедурама у
вези захтева за коришћење средстава буџета града.
Члан 28.
Захтеве за пренос буџетских средстава и
прихода од јавних средстава, буџетски корисници
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подносиће за сваки извор прихода на посебним
захтевима за плаћање са преузетом обавезом,
образац – 3П.
Захтев за пренос средстава из става 1. овог
члана са пратећом документацијом подноси се
служби Трезора Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца (у даљем тексту:
Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да
доставе на увид и друге податке који су неопходни
ради преноса средстава из Трезора.
Унутар Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, спроводи се
интерна контрола о оправданости и законитости
поднетих докумената за плаћање из буџета, на
основу одобрених апропријација из ове одлуке,
финансијских планова и програма и утврђених
квота за сваког буџетског корисника, на основу чега
служба Трезора одобрава и врши исплату са рачуна
буџета.
Члан 29.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава распоређених овом Одлуком одговорни
су:
− у разделу директног корисника –
Градоначелник и Градско веће, одговоран
је Начелник Одељења за општу управу и
скупштинске послове Градске управе града
Пожаревца;
− у разделу директног корисника - Скупштина
града, поред функционера одговоран је
Начелник Одељења за општу управу и
скупштинске послове Градске управе града
Пожаревца;
− у разделу директног корисника – Градска
управа одговоран је Начелник Градске
управе града Пожаревца;
− за
индиректног корисника Буџетског
фонда за заштиту животне средине града
Пожаревца, одговорно је одговорно лице
корисника средстава.
За законито и наменско коришћење
пренетих трансферних средстава буџета града
Пожаревца Градској општини Костолац одговоран
је председник Градске општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета
града Пожаревца из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за
јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике
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буџетских средстава одговоран је наредбодавац
корисника односно овлашћено лице корисника.
Члан 30.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 31.
Програми и пројекти Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Пожаревца, који су
одобрени, а нису реализовани до краја 2012. године,
могу се финансирати у 2013. години из остварених,
а неутрошених средстава из ранијих година овог
Фонда.
Финансирање пројеката из става 1. овог
члана вршиће се у континуитету, а првом Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2013. годину, укључиће се ови издаци
у буџет града Пожаревца.
Члан 32.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
Одељења за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца ставе на увид документацију
о њиховом финансирању, као и да достављају
извештаје о остваривању прихода и извршењу
расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно),
укључујући и приходе које остваре обављањем
услуга.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава су дужни да обавесте
Скупштину града о свим траженим подацима и
променама.
Члан 33.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава у 2013. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине
исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 34.
У случају да за извршење одређеног
плаћања корисника средстава буџета није постојао
правни основ, средства се враћају у буџет града.
Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџета
својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правноснажних судских одлука и судска поравнања,
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извршавају се на терет његових апропријација
намењених за ову врсту расхода.
Члан 36.
Приходи који су погрешно уплаћени, или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених прихода,
ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се
у износима у којима су уплаћени у корист буџета
града.
Члан 37.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава дужни су да на рачун извршења
буџета града Пожаревца, најкасније до 31. децембра
2013. године пренесу сва средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2013. години,
а пренета су им у складу са Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2013. годину, на начин и по поступку
који утврди Градско веће.
Члан 38.
Јавна предузећа, чији је оснивач град
Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра
текуће буџетске године део од 50% добити по
завршном рачуну за 2012. годину уплате у буџет
града Пожаревца, према динамици коју одреди
Градско веће.
Јавна предузећа, чији је оснивач град
Пожаревац, дужна су да доставе оснивачу извештај
о реализацији програма пословања за период
јануар-јун 2013. године.
Члан 39.
Привремено расположива средства на
рачуну Трезора, по одлуци Градоначелника могу
се краткорочно пласирати код банака или других
финансијских организација, у складу са Законом.
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радних места корисника, уколико средства потребна
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру
износа средстава, која су у складу са овом Одлуком,
предвиђена за плате тог буџетског корисника.
Уколико буџетски корисници не планирају
у свом Финансијском плану за 2013. годину и
не извршавају укупна средства за исплату плата
на начин утврђен овом Одлуком, Градоначелник
ће обуставити пренос средстава из буџета, док
буџетски корисник висину средстава за плате не
усклади са ограничењем из става 1. овог члана.
Буџетски корисници најкасније до 05.
у текућем месецу подносе извештај о платама
исплаћеним у претходном месецу Одељењу за
привреду и финансије и Одељењу за општу управу
и скупштинске послове Градске управе, у форми
коју одреди министар финансија Републике Србије,
почев од јануара 2013. године.
Члан 42.
Ову Одлуку доставити Министарству
финансија Републике Србије и објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
Члан 43.
Саставни део ове Одлуке су финансијски
планови за 2013. годину директних корисника
средстава буџета.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2013.
године.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/2

Члан 40.
У случају потребе за задуживањем при
извршењу буџета, одлуку о капиталном задуживању
доноси Скупштина града према условима из
Закона о јавном дугу а по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике
Србије.
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Члан 41.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности Градоначелника, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2013. године,
без обзира на могућности из акта о систематизацији

На основу члана 15. став 2. и члана 27. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
25.12.2012. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2013.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела
прихода и примања из средстава буџета града
Пожаревца између града Пожаревца и Градске
општине Костолац у 2013. години.
Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета
града Пожаревца у износу од 2.422.095.900,00
динара по Одлуци о буџету града Пожаревца за
2013. годину, распоређују се граду Пожаревцу и
Градској општини Костолац у 2013. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и
примања у износу од 2.287.830.470,00
динара.
- Градској општини Костолац припадају
приходи у износу од 134.265.430,00
динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја 2.
овог члана Градској општини Костолац преносиће
се као трансферна средства нижем нивоу власти.
Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања
града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити
износ трансферних средстава која се преносе
Градској општини Костолац.
Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове
надлежности Градској општини Костолац, обим
додатних средстава обезбедиће се у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11 и 93/12).
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У Пожаревцу, 25.12.2012. године Број: 01-06-139/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
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На основу члана 15. става 2. и члана 27. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09–пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
25.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У 2013.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин
распоређивања прихода са рачуна јавних прихода
Градске општине Костолац у 2013. години.
Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних
прихода Градске општине Костолац у 2013. години
вршиће се у корист рачуна извршења буџета града
Пожаревца.
Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2013.
години финансираће се из буџета града преносом
трансферних средства нижем нивоу власти
планираних Одлуком о буџету града Пожаревца за
2013. годину, а на основу Одлуке о буџету Градске
општине Костолац за 2013. годину.

Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће
се на основу поднетог захтева Градске општине
Костолац на рачун извршења буџета Градске
општине Костолац.

Члан 4.
Начин распоређивања прихода са рачуна
јавних прихода Градске општине Костолац утврђен
по одредбама ове одлуке важи до 31.12.2013.
године.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2013.
године.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 25.12.2012. године Број: 01-06-139/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
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На основу члана 11. Закона о условном
отпису камата и мировању пореског дуга („Службени
гласник РС“ бр. 119/12), члана 60, а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“,бр.62/06,47/11 и 93/12) и
члана 27. став 1. тачка 6. Статута града Пожаревца
(„ Службени гласник града Пожаревца“ бр 9/09 пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 25.12.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И
МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
Члан 1.
Овом Oдлуком уређујe се условни отпис
камата и мировање обавезе плаћања неплаћених
изворних прихода доспелих за плаћање закључно
са 31. октобром 2012. године, услови и обим отписа
обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле
за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године
по основу одређених јавних прихода, као и отпис
камате у другим случајевима прописаним овом
Oдлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно
са 31. октобром 2012. године.
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају
следеће значење:
1) Порески обвезник је физичко лице,
предузетник, односно правно лице, које на дан 31.
октобра 2012. године има доспеле ,а неплаћене
обавезе по основу изворних јавних прихода;
2) Локални jaвни приходи су јавни приход
који утврђују, наплаћују и контролишу јединице
локалне самоуправе на основу закона, односно
одлука њихових скупштина, и то:
- порез на земљиште;
- порез на имовину физичких лица;
- порез на имовину правних лица;
- комунална такса за истицање фирме на
пословном простору;
- накнада за коришћење грађевинског
земљишта;
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- порез на акције на име и уделе;
3) Главни порески дуг је дуг по основу
обавеза доспелих за плаћање закључно са 31.
октобром 2012. године, а који је евидентиран у
пореском рачуноводству надлежног одељења
јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра
2012. године;
4) Камата је износ обрачунате камате на
главни порески дуг;
5) Текуће обавезе су обавезе по основу
свих изворних прихода које периодично доспевају
за плаћања у смислу пореских прописа и градских
одлука почев од 1. јануара 2013. године;
6) Велики порески обвезник је правно лице
које је, према прописима који уређују рачуноводство
и ревизију, разврстано као велико правно лице;
7) Мали порески обвезник је физичко
лице, предузетник, односно правно лице које није
велики порески обвезник у складу са тачком 8) овог
члана.
8) Надлежни орган је Градска управа
- Одељење за послове локалне пореске
администрације Града Пожаревца, код које се
обвезник задужује обавезама по основу изворних
прихода.
Члан 3.
Главни порески дуг који није измирен
до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од
1. јануара 2013. године, на начин и по поступку
прописаним овом одлуком.
Малом пореском обвезнику главни порески
дуг мирује до 31. децембра 2014. године.
Великом пореском обвезнику главни
порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.
Порески обвезник коме је одложено плаћање
пореског дуга, односно за чију наплату је покренут
поступак принудне наплате, остварује право на
мировање главног пореског дуга у смислу ст. 1. до
3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности,
утврђује мировање главног пореског дуга у случају
из ст. 1. до 3. овог члана, као и у случају када је,
ради принудне наплате пореског дуга, установљена
забрана располагања новчаним средствима на
текућем рачуну.
Изузетно, право на мировање главног
пореског дуга за чију наплату је покренут поступак
принудне наплате, осим у случају када је ради
принудне наплате пореског дуга установљена
забрана располагања новчаним средствима на
текућем рачуну, односно за који је одобрено
одлагања плаћања дуга, остварује се на основу
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захтева који порески обвезник, у писаној форми,
подноси надлежном органу.
Члан 4.
За време мировања главног пореског дуга
до његове отплате у целости, не тече камата.
За време мировања, главни порески дуг се
валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1.
новембра 2012. године до отплате дуга у целости.
Члан 5.
Порески обвезник стиче право на мировање
главног пореског дуга ако обавезе доспеле за
плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31.
децембра 2012. године, плати најкасније до 31.
јануара 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право
на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара
2013. године редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 6.
Пореском обвезнику који изврши уплату
главног пореског дуга у целости, извршиће се отпис
камате.
Малом пореском обвезнику који редовно
плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по
истеку 2013. године, а преостала камата по истеку
2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно
плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате
по истеку првог полугодишта 2013. године, а
преостала камата по истеку другог полугодишта
2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и
3. овог члана, врши надлежни орган по службеној
дужности.
Пореском обвезнику који је на дан 31.
октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао
само камату, а који до 31. јануара 2013. године
измири пореске обавезе за новембар и децембар
2012. године, надлежни орган по службеној
дужности отписује камату.
Члан 7.
Пореском обвезнику који, у периоду
мировања главног пореског дуга, престане да
редовно измирује текуће обавезе, главни порески
дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у
складу са прописом који уређује порески поступак
и пореску администрацију, на први дан месеца који
следи месецу у којем није измирио своју текућу
обавезу.
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Над пореским обвезником који, у периоду
плаћања главног пореског дуга на рате, не измири
текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах
спроводи поступак принудне наплате сходно
пропису који уређује порески поступак и пореску
администрацију.
Члан 8.
Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3
ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског
дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења,
и то:
- мали порески обвезник, почев од 1.
јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1.
јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на
рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа
текуће обавезе.
Члан 9.
Ако се главни порески дуг измири до 31.
децембра 2014. године, надлежни орган отписаће
камату и:
- пореском обвезнику који нема текуће
обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни
порески дуг настао по основу једнократне
пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из
прописаног регистра који се води код
надлежног органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31.
октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао
само камату, а који нема текуће обавезе надлежни
орган по службеној дужности отписује камату.
Члан 10.
У периоду од 1. новембра 2012. године до
краја периода мировања главног пореског дуга,
прекида се застарелост права на наплату пореског
дуга, а период за који је утврђено мировање пореског
дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга
продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.
Члан 11.
На дан ступања на снагу ове одлуке,
надлежни орган прекида поступке принудне
наплате.
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. године Број: 01-06-139/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
5
На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и на основу члана 27. став 1. тачка 1)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници од 25.12.2012. године,
донела је
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
У Статуту града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст) у члану 14. став 1. тачка 2) после речи:
„доноси“ додају се речи: „просторни план и“
Тачка 26) мења се и гласи:
„прибавља ствари и располаже стварима
у својини Града, као и финансијским средствима
(новчана средства и хартије од вредности).“
Члан 2.
У члану 21. став 5. реч: „доноси“ замењује
се речју: „утврђује.“

гласи:

Члан 3.
У члану 27. став 1. тачка 5) мења се и

„доноси просторни план и урбанистичке
планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта“
У тачки 6) после речи: „доноси прописе и
друге опште“ додају се речи: „као и појединачне.“
После тачке 6) додаје се нова тачка 7) која
гласи:
„одлучује о прибављању ствари и
располагању стварима у својини Града и то:
- давањем ствари на коришћење;
- давањем ствари у закуп;
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- преносом права јавне својине на другог
носиоца јавне својине (са накнадом или без
накнаде), укључујући и размену;
- отуђењем ствари;
- заснивањем хипотеке на непокретностима;
- улагањем у капитал; и
- залагањем покретне ствари.“
После тачке 9) додаје се нова тачка 10) која
гласи:
„Разматра извештаје о раду и даје сагласност
на планове и програме рада корисника буџета“.
После тачке 20. додаје се нова тачка 21. која
гласи: „ даје претходну сагласност на статут градске
општине, пословник скупштине градске општине,
одлуку о образовању, подручју за које се образује
и укидању месне заједнице градске општине, као
и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске
општине.“
Члан 4.
У члану 35. став 3. мења се и гласи:
„Председник радног тела именује се из реда
одборника или из реда грађана.“
После става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
„Председник Комисије за избор и именовања
и председник Комисије за мандатно-имунитетска
питања именује се из реда одборника.“
Члан 5.
У члану 38. став 1. слово: „и“ замењује се
речју: „или“.
Члан 6.
У члану 56. став 3. мења се и гласи:
„Стручне, организационе и административно-техничке послове за Савет за комуналне
послове, урбанизам и заштиту животне средине
обављаће надлежна одељења за комуналне послове,
урбанизам и заштиту животне средине.“
После става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
„Стручне, организационе и административно-техничке послове за Комисију за стамбена
питања обављаће Одељење за имовинско правне,
комуналне послове и саобраћај.“
Члан 7.
Члан 61. мења се и гласи:
„Скупштина Града има председника и
заменика председника, који се бирају из реда
одборника, на време од четири године.“
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Члан 8.
Члан 72. мења се и гласи:
„Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Граду, о чему одлучује он сам после
избора.
Када није на сталном раду председник
Скупштине има право на новчану накнаду.“
Члан 9.
У члану 73. став 1. брише се број: „2“.
Члан 10.
Члан 78. мења се и гласи:
„Заменик председника Скупштине може
бити на сталном раду у Граду, о чему одлучује он
сам после избора.
Када није на сталном раду заменик
председника Скупштине има право на новчану
накнаду.“
Члан 11.
У члану 80. став 4. и 5. мења се и гласи:
„Секретар Скупштине може бити на сталном
раду у Граду, о чему одлучује он сам после избора.
Када није на сталном раду секретар
Скупштине има право на новчану накнаду.“

гласи:

Члан 12.
У члану 84. став 1. тачка 9) мења се и

„на основу одлуке Скупштине Града о
прибављању и располагању стварима у својини
Града закључује уговор, на основу одлуке Градског
већа о давању у закуп комерцијалне непокретности
закључује уговор и анекс уговора о закупу пословне
просторије и закључује уговор о донацији од
физичког или правног лица; и“.
Члан 13.
У члану 85. став 8. и 9. мења се и гласи:
„Чланови Градског већа могу бити на
сталном раду у Граду, о чему одлучују они сами
после избора.
Када нису на сталном раду имају право на
новчану накнаду.“
Члан 14.
У члану 86. став 1. тачка 1. после речи:
„чији је оснивач град“ брише се запета и додаје
слово „и“;
После тачке 5) додају се нове тачке 6), 7), 8),
9) и 10) које гласе:
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„6) даје сагласност на спровођење
поступка давања у закуп ствари у градској својини
и опредељује намену ствари за време трајања
закупа;
7) на образложени предлог комисије о
испуњености прописаних услова за давање у закуп
комерцијалних непокретности доноси коначну
одлуку;
8) у другом степену одлучује по
приговорима на законитост поступка усменог јавног
надметања, односно прикупљања писаних понуда,
спроведеног ради давања у закуп комерцијалних
непокретности;
9) по захтеву закупца, а на основу налаза
овлашћеног судског вештака, одобрава извођење
радова који имају карактер инвестиционог
одржавања закупљене непокретности;
10) по захтеву закупца, а на основу налаза и
мишљења овлашћеног судског вештака о вредности,
квалитету и стандарду изведених радова, закупцу
који је у инвестиционо одржавање уложио сопствена
средства, одобрава умањење закупнине за период
који одговара висини уложених средстава;“
Досадашње тачке 6) – 10) постају тачке 11)
– 15).
Досадашња тачка 11), која постаје тачка 16)
мења се и гласи:
„даје сагласност на акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији Градске управе, као и
претходну сагласност на одлуку о буџету, одлуку о
завршном рачуну, одлуку о накнадама одборника,
чланова сталних и повремених радних тела и
чланова већа, акт о организацији управе и на акт
о унутрашњем уређењу и систематизацији управе
градске општине.“
Члан 15.
У члану 106 б став 2. мења се и гласи:
„Симболи градске општине уређују се
статутом градске општине, уз претходну сагласност
Скупштине Града.
Члан 16.
У члану 106 г став 1. тачка 19) бришу се
речи: „библиотечка делатност.“

речи:

Члан 17.
У члану 106 ж став 1. тачка 4) бришу се

„библиотечка делатност“
У тачки 5) речи: „уз сагласност“ замењују
се речима: „уз претходну сагласност.“
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Члан 18.
У члану 120. став 1. реч: „локалне самоуправе“
замењују се речима: „месне самоуправе.“
Члан 19.
У члану 128. став 1. речи: „и општих аката“
замењују се речима: „и других општих као и
појединачних аката.“
Члан 20.
У члану 133. став 2. мења се и гласи:
„О предлогу из става 1. овог члана
Скупштина Града одлучује већином од укупног
броја одборника.“
Члан 21.
Овлашћује се Комисија за прописе
Скупштине да утврди пречишћен текст Статута.
Члан 22.
Ова статутарна одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. године Број: 01-06-139/9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
6
На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и на основу члана 11. став 9. и 27. став
1. тачка 20. Статута града Пожаревца (”Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25.12.2012. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о употреби грба и заставе
града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о употреби грба и заставе града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 1/09) у члану 7. став 3. мења се и гласи:
„Сва правна лица, осим лица из става 1. и 2.
овог члана, која желе да користе грб Града морају
претходно прибавити писану сагласност Скупштине
Града“.
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Члан 2.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
„Грб града Пожаревца службено користе
јавна предузећа, установе и организације чији је
оснивач Скупштина града Пожаревца, а друга права
лица на начин сагласан овој одлуци и уз писану
сагласност Скупштине Града“.
Члан 3.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
„Застава Града стално се вије у службеним
просторијама председника Скупштине, заменика
председника Скупштине, секретара Скупштине,
градоначелника, заменика градоначелника и
начелника Градске управе, службеним просторијама
Скупштине Града, односно у сали број 4, 11 и 107
Скупштине Града, у згради Одељења за послове
локалне пореске администрације, у згради Одељења
комуналне полиције и у Услужном центру“.
Члан 4.
У члану 18. став 1. мења се и гласи:
„Правна и физичка лица чије је седиште
на територији Града подносе захтев за добијање
сагласности за употребу грба Скупштини Града.
Члан 5.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„ Одлуку о сагласности за употребу грба
доноси Скупштина Града.
У истом члану став 3. мења се и гласи:
„Против одлуке Скупштине Града може да
се покрене управни спор, тужбом код Управног суда
у Београду, ул. Немањина бр. 9. у року од 30 дана од
дана пријема исте.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
7
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
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(„Службени гласник Републике Србије “ бр.16/02,
115/05 и 107/09) и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 9/09–пречишћен текст) Скупштина
града Пожаревца на седници одржаној дана 25. 12.
2012. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА
ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком, назив Одлуке о новчаној
накнади за прворођено дете у 2011. години
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10 )
мења се и гласи: „ Одлука о новчаној накнади за
прворођено дете у 2013. години“.
Члан 2.
У члану 1. и 5. речи: „у 2011. години“,
замењују се речима: „у 2013.години“.
Члан 3.
Члан 8. брише се.
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ а примењиваће се на поднете захтеве
почев од 01.01.2013. године.“
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06 -139/11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
8
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије “ бр.16/02,
115/05 и 107/09) и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 9/09– пречишћен текст) Скупштина
града Пожаревца на седници одржаној дана 25. 12.
2012. године, донела је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
НОВЧАНУ НАКНАДУ ПОРОДИЦИ У
КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ, ТРОЈКЕ ИЛИ
ЧЕТВОРКЕ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком, назив Одлуке о остваривању
права на новчану накнаду породици у којој се роде
близанци, тројке или четворке у 2011. години“ (
„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/11),
мења се и гласи: „ Одлука о остваривању права на
новчану накнаду породици у којој се роде близанци,
тројке или четворке у 2013. години“.
Члан 2.
У члану 1. и 9. речи: „ у 2011. години“, замењују
се речима:“у 2013 години“.
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ а примењиваће се на поднете захтеве
почев од 01. 01. 2013. године.“
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139 /12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
9
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије “ бр.16/02,
115/05 и 107/09) и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 9/09– пречишћен текст) Скупштина
града Пожаревца на седници одржаној дана 25. 12.
2012. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ БОРАВКА
ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА
У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧИЈИ
ВРТИЋ „ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ У 2011. ГОДИНИ
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Члан 1.
Овом одлуком, назив Одлуке о регресирању
боравка трећег и сваког наредног детета у Установи
за предшколско васпитање и образовање Дечији
вртић „Љубица Вребалов“ Пожаревац у 2011. години
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10),
мења се и гласи: „ Одлука о регресирању боравка
трећег и сваког наредног детета у Предшколској
установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац у 2013.
години“.
Члан 2.
Члан 5. брише се.
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ а примењиваће се на поднете захтеве
почев од 01. 01. 2013. године.“
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06 -139/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
10
На основу члана 27. става 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца-пречишћен текст („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09), и члана 119.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 24/2011) Скупштине града Пожаревца, на
седници одржаној дана 25.12.2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И
СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
У Одлуци о правима у социјалној заштити
и социјалној сигурности грађана града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/10пречишћен текст) члан 9. мења се и гласи:
„Право на једнократну помоћ, лица из става
1. претходног члана могу остварити највише три
пута у току године, осим у изузетним случајевима
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када се за то укаже потреба а према оцени Центра
за социјални рад“.
Члан 2.
Члан 10. став 3. мења се и гласи:
„Максимални износ једнократне помоћи не
може бити већи од просечне нето зараде остварене
по запосленом у привреди Републике Србије у
месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата, а према званичним статистичким подацима
објављеним у Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 3.
Члан 11. став 2. мења се и гласи:
„У изузетно хитним случајевима Центар за
социјални рад може доделити једнократну помоћ
лицима која се нађу у стању тренутне материјалне
необезбеђености а корисници су права код
Центра.“
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Исплату једнократне новчане помоћи
корисницима за које је донето решење врши Центар
за социјални рад.“
Став 2. се брише.
Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Једнократна помоћ у натури даје се
социјално угроженим лицима у животним
намирницама и средствима за хигијену према
процени Центра за социјални рад, више пута у
току године, у количинама сразмерно броју чланова
домаћинства“.
Члан 6.
Члан 14. став 5. мења се и гласи:
За лица која немају стално место
пребивалишта (скитнице) а смрт их је затекла на
територији града Пожаревца, као и за лица која
немају стално место пребивалишта на територији
града Пожаревца, а немају сроднике који су по
закону обавезни да их сахране, погребне трошкове
сноси град Пожаревац из средстава буџета за
социјална давања по решењу Центра за социјални
рад.“
Члан 7.
Члан 20. став 2. мења се и гласи:
„За кориснике права и услуга као и остале
кориснике упут издаје Центар, за социјални рад,
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на основу утврђене потребе или предлога других
организација, установа и удружења грађана.“
Члан 8.
Члан 21ж став 1. мења се и гласи:
„Захтев за накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу подноси се Центру за социјални рад
Пожаревац.“
Члан 9.
Члан 21и мења се и гласи:
„О праву на накнаду трошкова одлучује
решењем Центар за социјални рад.
Центар за социјални рад ће ангажовати
лекара специјалисту гинеколога за давање стручног
мишљења у поступку одлучивања по поднетим
захтевима за накнаду трошкова вантелесне
оплодње.
Ангажовани лекар специјалиста гинеколог
остварује право на накнаду у висини 3,07% од
просека зараде у РС“.
Члан 10.
Члан 21ј став 1. мења се и гласи:
„Центар за социјални рад по спроведеном
поступку решење о оствареном праву на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу са приложеном
финансијском документацијом доставља Одељењу
за привреду и финансије – одсеку за трезор».
Члан 11.
Члан 21к став 1. мења се и гласи:
„Центар за социјални рад посебним
решењем признаје трошкове за набавку неопходних
лекова на основу потврде апотекарске установе“.
Члан 12.
Члан 22. став 4. мења се и гласи:
„У поступку реализације социјалног
програма овлашћена лица јавних предузећа и
установа града Пожаревца обраћају се писменим
захтевом Центру за социјални рад ради одређивања
лица из члана 1. одлуке која би била ангажована на
пословима од јавног интереса и значаја за предузећа
и установе у граду Пожаревцу.“
Члан 22. став 7. мења се и гласи:
„Центар за социјални рад, на основу
усвојеног социјалног програма, датих података
доноси решење о висини накнаде за обављен
волонтерски рад.“
Члан 13.
Члан 23. мења се и гласи:
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„О захтевима за остваривање права из ове
одлуке решава у првом степену Центар за социјални
рад.“
Члан 14.
Члан 27. став 2. мења се и гласи:
„О процени услова за признавање права
одлучује Центар за социјални рад.“
Члан 15.
Члан 28. став 1. мења се и гласи:
„О жалби на решење Центра за социјални
рад одлучује Градскo веће града Пожаревца.“
Члан 16.
Члан 32. став 3. мења се и гласи:
„Надлежно одељење Градске управе врши
пренос средстава за финансирање права из ове
одлуке на основу решења Центра за социјални
рад.“
Члан 17.
У члану 32. став 1. и 2. бришу се.
Досадашњи став 3. који постаје став 1. мења
се и гласи:
„Градско веће града Пожаревац ускладиће
Правилник о критеријумима за рад Комисије за
социјална питања Скупштине града Пожаревац
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2009
и 4/2010) са одредбама ове Одлуке у року од 8 дана
од дана ступања на снагу исте.
Став 4. брише се.
Досадашњи став 5. постаје став 2.
Структуру, начин финансирања и број
стручних радника за спровођење ове одлуке
утврђује Градско веће града Пожаревца.
Став 6. брише се.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
са радом Комисија за социјална питања Скупштине
града Пожаревца.
Члан 20.
За захтеве поднете Комисији за социјална
питања Скупштине града Пожаревца од дана
престанка њеног рада надлежан је Центар за
социјални рад.

Страна 48 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 21.
Решене предмете као и предмете у раду
Комисије за социјална питања Скупштине града
Пожаревца преузима Центар за социјални рад
даном ступања на снагу ове Одлуке.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/15
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
11
На основу члана 27. става 1. тачке 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 25.12.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА И НАГРАДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Фонда за доделу
стипендија и награда на подручју града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2009пречишћен текст).
Члан 2.
Фонд за доделу стипендија и награда на
подручју града Пожаревца престаје са радом даном
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Даном престанка рада Фонда за доделу
стипендија и награда на подручју града Пожаревца,
сва права и обавезе, односно средства са
рачуна Фонда преносе се на рачун буџета града
Пожаревца.
Целокупна архива Фонда за доделу
стипендија и награда на подручју града Пожаревца
предаје се Одељењу за општу управу и скупштинске
послове – Писарница, Градске управе града
Пожаревца.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.

25.12.2012.

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
12
На основу члана 7, 9. став 1. и члана 10. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12),члана 32. тачка
3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. тачка 3. и 13.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца на седници од 25.12.2012. године
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о локалним
административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним
таксама („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
3/09), у члану 2. тачка 2. после речи: „своје изворне
надлежности“ додају се речи: „и органи градских
општина на територији града Пожаревца“.

гласи:

Члан 2.
После члана 9. додаје се члан 9а, који

„Члан 9а
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа
према вредности предмета, основица за обрачун
таксе је вредност предмета назначена у захтеву
којим се покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена у
захтеву или је назначена мања вредност од стварне,
вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће
решењем орган који води поступак.“
Члан 3.
Тарифа локалних административних такси
мења се и гласи:
„ТАРИФА ЛОКАЛНИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
I ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
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За захтев, ако овом одлуком није
друкчије прописано

Износ таксе
у динарима
250

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не
плаћа се:
1. за накнадни поднесак којим
обвезник
захтева
брже
поступање по раније поднетом
захтеву, 2. када је издавање
списа, односно вршење радње
по том захтеву ослобођено
плаћања таксе у складу са овом
одлуком,
3. за захтев за приступ
информацијама од јавног
значаја, у складу са законом
којим се уређује слободан
приступ информацијама од
јавног значаја,
4. за захтеве за остваривање
права на премије (подстицање
пољопривредне производње).
Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења,
односно мишљења о примени градских
прописа.
За захтев за давање тумачења, објашњења,
односно мишљења о примени прописа
градских општина.

Тарифни број 4.
За решења и друга акта, ако овом одлуком
није друкчије прописано.

300

Напомена:
Ако се решење доноси по захтеву више
лица, такса из овог тарифног броја плаћа
се према броју обвезника којима се решење
уручује.
Такса за решење из овог тарифног броја,
које се доноси по жалби, плаћа се када
је, у складу са прописима, за одлучивање
по жалби надлежан орган из члана 3. ове
Одлуке.
IV УВЕРЕЊА
Тарифни број 5.
За уверење, односно потврду, ако овом
одлуком није друкчије прописано.
1.100
1.100

II ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси
једна жалба против више решења, такса
из овог тарифног броја плаћа се према

броју решења која се оспоравају
жалбом.
Такса за жалбу из овог тарифног броја
плаћа се када је, у складу са прописима,
за одлучивање по жалби надлежан орган
из члана 3. ове Одлуке.
III Р Е Ш Е Њ А

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа
се за накнадни поднесак којим обвезник
захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву.

Тарифни број 3.
За жалбу на акта која су донета по захтеву
странке, ако овом одлуком није другачије
прописано.
За ванредне правне лекове
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250

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се
за:
уверење, односно потврду, коју орган издаје
странци, сведоку, вештаку или тумачу, да су
присуствовали расправи, односно увиђају,
ако су они били обавезни да присуствују и
ако им то уверење, односно потврда служи
искључиво ради правдања изостанка са
рада.
V ПРЕПИСИ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

350
1.900

Тарифни број 6.
За препис акта, односно списа, код органа,
по полутабаку оригинала
Напомена:
Под преписом из овог тарифног броја
подразумева се и издавање фотокопије
односно штампање акта, односно списа из
меморије рачунара или писаће машине.

300
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Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се
лист хартије од две стране формата А4 или
мањег.
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(код стамбено пословних објеката сабирају
се висине накнаде а) + б))

Тарифни број 7.
За разгледање архивираних службених списа
за сваки започет сат по
300
VI ОПОМЕНА
Тарифни број 8.
За опомену којом се обвезник позива да плати
200
таксу
VII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ
УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 9.
1. За писмена обавештавања

1.000

2. За информацију о локацији

1.500

3. За издавање потврде о парцелацији и
препарцелацији и исправци граница
2.000
парцеле
4. За урбанистички пројекат са архитек2.000
тонско-урбанистичким решењем
5. За издавање решења о локацијској дозволи,
решења о грађевинског дозволи, решења о
уклањању објекта, решења о припремним
радовима, решења о измени грађевинске
дозволе, решења о измени локацијске
дозволе, решења о накнадној пријави
радова у поступку легализације и за
издавање решења о употребној дозволи:
а) стамбеног простора укупне бруто
површине
1.500
- до 100м2
2.000
- од 100 -400м2
2
2.500
- од 400 – 1000м
4.000
- од 1000м2 - 2000м2
6.000
- преко 2000м2
б) пословних и индустријских објеката
укупне бруто површине:
2.000
- до 100м2
2
3.000
- од 100 -400м
4.000
- од 400 – 1000м2
5.000
- од 1000м2 - 2000м2
2
7.000
- преко 2000м

в) трасе линијских објеката комуналне
инфраструктуре (електро, телекомуникације, топловод, водовода и канализација,
гасне инсталације и сл.):
2.000
- до 500м
3.000
- до 1000м
4.000
- преко 1000м
6. За издавање решења о одобрењу за
извођење радова за:
а) адаптацију, санацију, реконструкцију,
промену намене са и без извођења
радова, изградњу помоћних, економских
и сличних објеката, уградњу унутрашњих
инсталација у постојећи објекат, соларни
колектори и ћелије, мање црпне станице и
инвестиционо одржавање објеката укупне
бруто површине и за издавање решења о
употребној дозволи:
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 – 2000м2
- преко 2000м2

2.000
3.000
4.000
5.000
7.000

б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре,
прикључци део нисконапонске електродистрибутивне мреже, на градску мрежу
инфраструктуре, као и зидане ограде
дужине:
- до 100м
- до 500м
- до 1000м
- преко 1000м

2.000
3.000
4.000
5.000

в) за појединачне инфраструктурне
објекте (постављање антенских стубова
и секундарних делова електронске
комуникационе мреже, за појединачне
електродистрибутивне стубове и за трафо
станице до 20/04KV:
3.000
- основне до 100м2
4.000
- основе преко 100м2
7. За контролу темеља
- до 100м2
- од 100 -400м2

2.000
3.000
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4.000
5.000
7.000

- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 – 2000м2
- преко 2000м2

8. За решења из области зеленила (орезивање
и уклањање стабала и уређење зелених
2.000
површина)
9. За преглед списа предмета и пројектне
2.000
документације
10 Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по поднеску

Тарифни број 11.
За решење за кретање и заустављање
моторних теретних возила мимо
утврђеног режима саобраћаја, месечно:
1) за возила до I тоне
2) за возило од I до III тоне
3) за возило од III и више тоне
Тарифни број 12.
За решење о заузећу саобраћајне површине
постављањем грађевинских машина и
опреме и заузеће површине јавне намене
постављањем грађевинског материјала
за време извођења грађевинских радова,
дневно:
1) за I зону
2) за остале зоне
Тарифни број 13.
За издавање одобрења за постављање
монтажних објеката:
1) реклама и рекламних паноа
2) витрина, апарата и тезги
3) киоска и аутоприколица
4) летњих башти
5) грађевинских скела и заузећа грађевинским материјалом
6) промотивне акције

7) покретних колица за продају хот дога,
кокица, сладоледа на точење, куваног
кукуруза, печеног кестена и сл.

1.000

Тарифни број 14.
За издавање одобрења за постављање
дечијег мобилијара - аутића на
акумулаторски погон (батерије)

1.000

IX ОСТАЛИ СПИСИ И РАДЊЕ
500

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 10.
За издавање акта о испуњености услова
за обављање ауто-такси превоза путника
по возилу
За естетски преглед возила издавање
решења једанпут годишње, као и за свако
ново возило
За издавање такси дозволе
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1.

3.000
500
1.000

600
1.100
2.000

2.
3.
4.
5.

3.000
1.500
7.
1.000
1.500
2.000
3.000
1.000
1.000

Тарифни број 15.
За обављање закључења брака:
а) у службеним просторијама у
редовно радно време Градске
управе
б) у службеним просторијама ван
радног времена
в) ван зграде Скупштине града
односно месне канцеларије по
захтеву странке
г) у посебним случајевима ван радног
времена или ван зграде Скупштине
града односно месне канцеларије
(у болници, казнено поправном
дому, стану када се ради о болесном
хендикепираном лицу, или другом
лицу које из оправданих разлога не
може закључити брак у наведеним
просторијама Скупштине града)
За оверу или раскид уговора о раду
Издавање радних књижица или
уношење промена у исте
За регистрацију пловних објеката:
а) бродића
б) чамаца
За
подношење
предлога
за
испражњење и предају стана, и за
подношење пријава или предлога
за рушење бесправно подигнутих
објеката
За издавање уверења о обављању
делатности власника самосталних
радњи

500
1.200
7.000

1.000
200
150
500
400

400
150“

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1.јануара 2013.
године.
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У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/17
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
13
На основу члана 32. тачка 3.и 13. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“ број 129/07), члана 6. 7. и 11. Закона
о финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник
РС“ број 62/06) и члана 1 2 3.4. и 12. Закона о
изменама и допунама Закона о финансирању
локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС „ број 93/12)
и члана 27. тачка 3. и Статута града Пожаревца ( Сл.
гласник града Пожаревца“ број 9/09 ) Скупштина
града Пожаревца, на седници oд 25.12.2012. год.
доноси
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе које се плаћају за коришћење права, предмета
и услуга на територији града Пожаревца и то:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе (ко
ловози,тротоари,бандере, зелене површине
и сл.);
3. Коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и др.публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности;
4. Држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и
машина;
5. Држање средстава за игру ( забавне игре );
6. Заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова;
7. Коришћење простора за паркирање,
друмских моторних возила и прикључних
возила на уређеним и обележеним
местима;
8. Коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења.

25.12.2012.

Члан 2.
Овом одлуком утврђују се обвезници,
висина, олакшице, начин утврђивања и плаћања
локалне комуналне таксе, рокови и број рачуна на
који се такса уплаћује.
Зоне – подручја по тарифним бројевима за
Град Пожаревац ,одређују се у складу са Одлуком
о утрврђивању висине накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта („Сл. Гласник града
Пожаревца“, бр. 3/09 и 10/09).
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета и услуга за чије
коришћење је прописано плаћање локалне
комуналне таксе и траје до краја коришћења.
Члан 4.
Утврђивање, наплату и контролу локалних
комуналних такси врши Градска управа преко
oдељења и јавних предузећа која су наведена у
Таксеној тарифи као надлежни органи.
Члан 5.
Уплата прихода од комуналних такси врши
се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за
трезор Републике Србије, прописане Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распореду средстава са тих рачуна.
Члан 6.
Обвезник комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору дужан је да поднесе
пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне
таксе надлежном Одељењу за послове локалне
пореске администрације града Пожаревца, до 15.
марта у години за коју се врши утврђивање таксе,
као и да сваку насталу промену пријави надлежном
органу у року од 15 дана од дана настанка
промене.
Обавеза плаћања ове таксе утврђује се
решењем по оснивању предузећа или радње, а
надаље по службеној дужности у континуитету
све док постоји обавеза плаћања таксе по овом
тарифном броју.
Члан 7.
Сва мала правна лица уписана у регистар
Агенције за привредне регистре који обављају
делатност на територији Града Пожаревца, а
обвезници су комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору дужни су да најкасније
до 15.марта текуће године доставе доказ о висини
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годишњих прихода у претходној години као и доказ
о разврставању у средња или велика правна лица
ако је било промена у статусу.
Изузетно, предузетници који обављају
делатност на територији Града Пожаревца, а у
претходној години су остварили приход преко
50.000.000 дин. дужни су да поднесу пореску пријаву
за локалну комуналну таксу за текућу годину.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања, поступка
по правним лековима, начина и рокова плаћања,
камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне
наплате и осталог што није посебно утрврђено овом
одлуком примењује се Закон о пореском поступку и
пореској администрацији.
Изузетно, висина комуналне таксе утврђене
овом одлуком може се мењати у случају доношења
закона или другог прописа којим се уређују изворни
приходи јединице локалне самоуправе.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење за послове локалне пореске администрације
и Одељење за инспекцијске послове Градске управе
Града Пожаревца, а по потреби уз асистенцију
Одељења за послове комуналне полиције.
Члан 10.
Ако таксени обвезник не обрачуна и не
уплати комуналну таксу или не поднесе тачну и
потпуну пријаву или не пријави тачну промену
података на начин и у роковимa прописаним овом
oдлуком, или на захтев надлежног лица Одељења
за послове локалне пореске администрације не
достави податке, информације и документацију,
казниће се за прекршај новчаном казном :
− правно лице од 50.000 до 100.000 динара
− одговорно лице у правном лицу од 2.500 до
50.000 динара
− предузетник од 5.000 до 50.000 динара
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
( Сл. Гласник града Пожаревца број 12/10) као и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним
комуналним таксама (Сл. Гласник града Пожаревца
број 8/11) .
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „ Службeном гласнику града
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Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2013.
године.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. За истицање фирме на пословном
простору такса се утрврђује у годишњем износу
зависно од зоне и врсте делатности и то:
1.1. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у
СРЕДЊА правна лица , као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ
И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ
ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000 динара/
осим предузетника и правних лица која обављају
делатности банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електро-привреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека
−
−
−
−
−

зона 1 (централно градско језгро)
зона 2 ( шире централно језгро)
зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
на подручју Костолца
на подручју сеоских насеља

50.000 динара
40.000 динара
30.000 динара
40.000 динарa
30.000 динара

1.2. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у
ВЕЛИКА правна лица , осим предузетника
и правних лица која обављају делатности :
банкарства, осигурања имовине и лица, производње
и трговине нафтом и дериватима нафте, производње
и трговине на велико дуванским производима
производње цемента , поштанских, мобилних и
телефонских услуга,електро-привреде, казина,
коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
80.000 динара
− зона 1 (централно градско језгро )
− зона 2 ( шире централно језгро )
70.000 динара
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 60.000 динара
− на подручју Костолца
70.000 динара
− на подручју сеоских насеља
60.000 динара
3. таксу за истицање фирми правна лица
и предузетници чија је регистрована делатност
банкарство,осигурање имовине и лица, поштанске,
мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном
износу и то:
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− зона 1 ( централно градско језгро)
− зона 2 ( шире централно језгро)
− зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
− на подручју Костолца
− на подручју сеоских насеља

400.000 динара
300.000 динара
200.000 динара
300.000 динара
200.000 динара

5.

6.

−
−
−
−
−

4. таксу за истицање фирми правна лица и
предузетници чија је регистрована делатност
трговина нафтом и нафтиним дериватима
производња и трговина на велико дуванским
производима, електропривреде плаћају у
пуном износу и то :
зона 1 ( централно градско језгро)
400.000 динара
зона 2 (шире централно језгро)
350.000 динара
зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 300.000 динара
на подручју Костолца
350.000 динара
на подручју сеоских насеља
300.000 динара

9.

−
−
−
−
−

5. таксу за истицање фирми правна лица
и предузетници чија је регистрована
делатност казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека плаћају у пуном
износу и то :
зона 1 (централно градско језгро)
400.000динара
зона 2 (шире централно језгро)
300.000 динара
зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града ) 200.000 динара
на подручју Костолца
300.000 динара
на подручју сеоских насеља
200.000 динара
НАПОМЕНА
1. Под фирмом, у смислу ове одлуке
подразумева се сваки истакнути назив
или име на пословном простору, који
упућује на то да правно или физичко лице
обавља делатност на том простору.
2. Таксена обавеза из овог тарифног броја
настаје даном уписа у регистар код
Агенције за регистрацију привредних
субјеката
3. Обвезници из овог тарифног броја су
правна и физичка лица.
Такса на истакнуту фирму плаћа се за
седиште, представништво и за сваку
пословну јединицу правног лица или
предузетника
на
територији
града
Пожаревца. За пословне јединице фирми
чије је седиште на територији града
Пожаревца такса се умањује за 30 % од
износа прописаног за одговарајућу зону.
4. Предузетници за време привремене
одјаве и правна лица у поступку
ликвидације ослобођени су плаћања

7.

8.

10.
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комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору.
Правним лицима која се налазе на
сеоском подручју градске општине без
обзира на локацију такса се умањује за
40 %.
Таксени обвезници по овом тарифном
броју су дужни да доставе пријаву
надлежном органу – Одељењу за послове
локалне пореске администрације, сваке
године до 15. марта текуће године.
Решење о обавези плаћања таксе
по овом тарифном броју доноси
Одељење за послове локалне пореске
администрације Пожаревац.
Такса се плаћа месечно у висини 1/12
годишњег износа таксе и то до 15 .у
месецу за претходни месец.
Одељење за послове локалне пореске
администрације Пожаревац је дужно да
води евиденцију обвезника ове таксе.
Такса по овом тарифном броју , плаћа
се на рачун број 840-716111843-35.

Тарифни број 2
Коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловоз, тротоари,
бандере, зелене површине и сл.).
За постављање рекламних паноа – табли,
транспарената, светлећих реклама, на јавним
површинама (осим билборда за које се плаћа
закуп на основу уговора после спроведене јавне
лицитације) и истицање фирми ван пословног
простора утрврђује се такса дневно по м2:
2.1. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна
лица који имају годишњи приход преко 50.000.000
динара,
дневно
Макс.
годишње
−
−
−
−
−

зона 1 ( централно градско језгро ) 50,00 динара
зона 2 ( шире централно језгро ) 40,00 динара
зона 3 (остала подручја града )
30,00 динара
подручје Костолца
40,00 динара
подручје сеоских насеља
30,00 динара

18.220 дин.
18.220 дин.
18.220 дин.
18.220 дин.
18.220 дин

2.2. За правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица
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дневно Макс. год.
− зона 1 ( централно градско језгро ) 70,00дин 27.330 дин
− зона 2 ( шире централно језгро ) 60,00дин 27.330 дин
− зона 3 (остала подручја града )
50,00дин 27.330 дин
− подручје Костолца
60,00дин 27.330 дин
− зона сеоских насеља
50,00дин 27.330 дин
2.3. За правна лица и предузетнике а који
обављају делатности банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електро-привреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека
дневно Макс.год.
− зона 1 (централно градско језгро) 250,00дин 91.100дин
− зона 2 (шире централно језгро) 200,00дин 91.100дин
− зона 3 (остала подручја града) 150,00дин 91.100дин
− подручје Костолца
200,00дин 91.100дин
− зона сеоских насеља
150,00дин 91.100дин
НАПОМЕНА
1. За коришћење рекламних паноа и истицање
фирме ван пословног простора Решење доноси
Одељење за имовинско – правне, комуналне
послове и саобраћај.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
плакате хуманитарних, културних и спортских
организација и установа чији је освнивач град
Пожаревац, као и за посмртне објаве и огласе.
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају
предузетници и мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности): банкарства, осигурања имовине
и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електро-привреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека.
4. Такса из овог тарифног броја плаћа се на рачун
број 840-714431843-12.
Тарифни број 3.
За коришћење простора на површинама за
јавне намене или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, утврђује се и плаћа
такса дневно сразмерно времену коришћења по м2
заузетог простора по зонама - подручјима :
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3.1 За заузимање јавних површина испред
угоститељских објеката, самосталних радњи,
посластичарница, дечијег мобилијара и сл. ради
постављања летње и зимске баште (итисон,
жардињера, ограда, шанк):
− зона 1 (централно градско језгро)
30
− зона 2 (шире централно језгро)
25
− зона 3,4,5,6 (остала подручја града) 20
− подручје Костолца
25
− подручје сеоских насеља
20
3.2 За постављање апарата за точење сладоледа, кокица, крофница и сл. такса се утврђује
дневно по м2:
− зона 1
45
− зона 2
40
− зона остала подручја града
35
− Костолац
40
− сеоска насеља
35
3.3 За покретне тезге, столове и сл. на којима
се продаје и излаже роба, дневно по м2
− зона 1
45
− зона 2
40
− зона остала подручја града
35
− Костолац
40
− сеоска насеља
35
3.4. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања сајмова, културних
и других јавних приредби, седмојулског градског
вашара, осмомартовских празника, новогодишњих
и ускршњих празника на локацијама које утврђује
Градско веће Града Пожаревца решење доноси
Одељење за имовинско – правне, комуналне
послове и саобраћај , а такса се утврђује дневно по
м2 у износу од 500,00 динара без обзира на зону.
3.5. За коришћење површина јавне намене
за промотивне акције дневно по м2 1000,00 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се
за заузимање јавне површине ради продаје књига,
штампе и других сл. публикација, као и производа
уметничких заната и домаће
радиности.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се на
рачун 840-741531843-77
3. Решење о обавези плаћања таксе по
овом тарифном броју доноси и наплаћује Одељење
за имовинско – правне, комуналне послове и
саобраћај.

Страна 56 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Тарифни број 4.
За држање моторних друмских и
прикључних возила, утврђује се годишња такса и
то :
1. За теретна возила:

динара макс. динара
- за камионе до 2 тоне носивости, за сваку тону
750,00 1500,00
- за камионе од 2 до 5 тона носивости, за сваку тону
150,00 2000,00
- за камионе до 3 тоне носивости
1650,00
- за камионе до 4 тоне носивости
1800,00
- за камионе до 5 тона носивости
1950,00
- за камионе од 5 до 12 тона носивости, за сваку тону
200,00 3500,00
- за камионе до 6 тона носивости
2.200,00
- за камионе до 7 тона носивости
2.400,00
- за камионе до 8 тона носивости
2.600,00
- за камионе до 9 тона носивости
2.800,00
- за камионе до 10 тона носивости
3.000,00
- за камионе до 11 тона носивости
3.200,00
- за камионе до 12 тона носивости
3.400,00
- за камионе преко 12 тона носивости, за сваку тону
200,00 5000,00
2. За теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле)
500,00 динара

25.12.2012.

5. За аутобусе и комби бусеве, по
регистрованом седишту
50 динара
6. За прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста
терета:
- до 1т носивости
400,00
- од 1 до 5 т носивости , за сваку тону
75,00
700,00
- за 2 тоне носивости
475,00
- за 3 тоне носивости
550,00
- за 4 тона носивости
625,00
- за 5 тона носивости
700,00
- од 5 т до 10 т носивости , за сваку тону
50,00
- за 6 тона носивости
750,00
- за 7 тона носивости
800,00
- за 8 тона носивости
850,00
- за 9 тона носивости
900,00
- за 10 тона носивости
950,00
- од 10 т до 12 т носивости , за сваку тону
125,00
- за 11 тона носивости
1.125,00
- за 12 тона носивости
1.300,00
- носивости преко 12 т , за сваку тону преко
100,00
- за 13 тона носивости
1.400,00
- за 14 тона носивости
1.500,00
- за 15 тона носивости
1.600,00
- за 16 тона носивости
1.700,00
- за 17 тона носивости
1.800,00
- за 18 тона носивости
1.900,00
2.000,00
- за 19 т и више носивости
7. За вучна возила ( тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.500,00
- чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.000,00
- чија је снага мотора од 96-132 киловата 2.500,00
- чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.000,00
- чија је снага преко 177 киловата
4.000,00

3. За путничка возила :
- до 1.150 цм3
- од 1.151 до 1.300 цм3
- од 1.301 до 1.600 цм3
- од 1.601 до 2.000 цм3
-од 2.001 до 3.000 цм3
- преко 3.000 цм3

500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00

8. За радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за
превоз пчела
1.000,00 динара

4. За мотоцикле:
- до 125 цм3
- преко 125 до 250цм3
- преко 250 до 500цм3
- преко 500 до 1.200цм3
- преко 1.200 цм3

400,00
600,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00

НАПОМЕНА
1. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
власници ратни војни инвалиди од 1-4 категорије
и инвалиди рада прве категорије.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се на
возила са специјалном наменом : санитетска,
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ватрогасна, комунална, возила полиције, војске
и сл.
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при
регистрацији возила , на рачун број 840714513843-04.
Тарифни број 5.
За држање средстава за игру – забавне игре
(билијар, пикадо, флипери, електронске видео
игре, сега-апарати, забавне игре на рачунарима,
симулатори, видео аутомати, и др. сличне игре)
такса се утврђује у дневном износу по једном
средству за игру :
динара
1.1. зона 1 (централно градско језгро) 40,00
1.2. зона 2 (шире централно језгро)
35,00
1.3. зона 3,4,5,6 (остала подручја града) 30,00
1.4. Костолац
35,00
1.5. подручје сеоских насеља
30,00
1.
2.

3.

4.

НАПОМЕНА
Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац
средстава за игру.
Средствима за игру, односно забавним
играма сматрају се направе којима се не може
остварити добитак у новцу,правима, стварима
или услугама.
Таксени обвезник је дужан да пријави апарате
надлежном органу у пријави која треба да
садржи:
- назив држаоца апарата за игру
- адреса места држања апарата
- датум почетка обављања делатности
- за правна лица и предузетнике ПИБ, жиро
рачун, и тачну адресу седишта
- за физичка лица , пребивалиште, ЈМБГ
- пријава треба да садржи и врсту, марку,
тип и серијски број апарата и др. потребне
податке.
Решења по овом тарифном броју доноси
Одељење локалне пореске администрације града
Пожаревца. Такса се плаћа на рачун број 840714572846-29 сразмерно времену коришћења
до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 6.
За заузимање јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова (постављањем скела, заштитних ограда и
грађевинских машина) за монтажне и привремене
објекте који служе за потребе градилишта утврђује
се такса дневно по 1м2 заузете површине:
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динара
1.1. зона 1 ( централно градско језгро) 30,00
1.2. зона 2 ( шире централно језгро )
25,00
1.3. зона 3,4,5,6 ( остала подручја града ) 20,00
1.4. Костолац
25,00
1.5. подручје сеоских насеља
20,00
НАПОМЕНА
Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Орган надлежан
за издавање решење , не може издати решење за
заузимање јавне површине, док претходно корисник
не изврши уплату по овом тарифном броју.
Такса се плаћа на рачун број 840-741535843-08.
Решења по овом тарифном броју доноси
Одељење за имовинско – правне, комуналне послове
и саобраћај Градске управе Града Пожаревца.
Тарифни број 7.
За коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима утврђује се такса
сразмерно времену коришћења и то:
1.
Зона ЈЕДНОКРАТНО
ПАРКИРАЊЕ
I Започети час паркирања за
путничке аутомобиле
II Започети час паркирања за
путничке аутомобиле

Износ таксе
39,18
26,13

2.
Зона ПОВЛАШЋЕНО
Износ таксе
ПАРКИРАЊЕ
I и II Повлашћено паркинг карта
за 1 месец паркирања за
физичка лица - станаре
645, 00
I Повлашћено паркинг карта за
1 месец паркирања за правна
лица /предузетнике
2.212,00
II Повлашћено паркинг карта за
1 месец паркирања за правна
лица/предузетнике
1.949,00
3.
Зона ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ
I Претплатна карта за 1 месец
паркирања
II Претплатна карта за 1 месец
паркирања

Износ таксе
3.079,00
2.212,00
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4.
Зона РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ Износ таксе
МЕСТА
I Резервисано паркинг место за
1 месец паркирања
9.856,00
II Резервисано паркинг место за
1 месец паркирања
7.392,00
5.
Зона УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА Износ таксе
ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ
БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА
I и II Универзална паркинг карта за
1 месец паркирања
4.312,00
6.
Зона ДНЕВНА КАРТА
I и II Дневна карта за кориснике
јавних паркиралишта
који поступају супротно
одредбама Одлуке о јавним
паркиралиштима

Износ таксе

943,00

7.
Износ таксе
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА
(ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)
Започети час паркирања за
путничке аутомобиле на затвореним
50,00
паркинзима
Накнада за изгубљену паркинг карту
385,00
на посебним паркиралиштима
Накнада за лом и оштећење препреке
1.939,00
на улазу у посебно паркиралиште
Месечни закуп паркин места за
паркирање возила на затвореним
3.262,00
паркинзима
8. За коришћење посебно обележеног места за
паркирање једног возила одређеног корисника, ван
јавног паркиралишта такса износи и то дневно:
- за путничко возило и возило до 2 т носивости
110,00 динара
- за теретна возила и аутобусе
250,00 динара
9. За коришћење посебно обележеног места за
заустављање возила одређених корисника и то
дневно:
- обележена места на такси станици по ауто такси
возилу
50,00 динара
- обележена места на стајалиштима за приватне
аутопревознике
50,00 динара
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- за теретна возила носивости до 2т ради утовара и
истовара робе, за једно обележено место
100,00 динара
- за теретна возила носивости преко 2т и аутобусе
осим јавног градског саобраћаја, за једно место
150,00 динара
10. За коришћење посебно обележеног простора за
почетну обуку возача ( полигон) утврђује се такса
100,00 динара
11. За заустављање возила на јавним саобраћајним
површинама мимо утврђеног режима саобраћаја
(на основу посебног одобрења) плаћа се дневно:
- путничка и теретна возила до 2 т 110,00 динара
- теретна возила преко 2т и аутобусе 250,00 динара
12. За заустављање теретних возила у централној
зони ради снабдевања по основу посебне дозволе у
складу са са одредбама Решења о режиму саобраћаја
и возила којима се врши снабдевање , утврђује се
такса дневно :
- за путничко возило
50,00 динара
- за теретно возило од 2 до 5 т.
100,00 динара
- за теретно возило преко 5 т
200,00 динара
13. За заустављање грађевинских машина и возила
на основу посебног одобрења на јавним саобрћајним
површинама, утврђује се такса дневно и то:
- грађевинске машине
500,00динара.
14. За измену режима саобраћаја којом се утврђује
забрана
саобраћаја
ангажовањем
теретних
возила и грађевинских машина због изградње,
реконструкције и адаптације грађевниснког објекта
дневно и то :
- у улицама у којима се утврђује забрана саобраћаја
на коловозу у првој и другој зони 5.000,00динара
- у осталим улицама
3.000,00динара
НАПОМЕНА
15. Таксу из тачака 1.до 7.овог тарифног броја плаћа
корисник обележене јавне површине. Корисником
се у смислу ове тачке од 1. до 7. сматра власник или
корисник возила.
16. На подручју града Пожаревца места на којима
се за паркирање и заустављање моторних возила
и њихових приколица наплаћује такса из овог
тарифног броја, одређује орган надлежан за
техничко регулисање саобраћаја Градске управе.

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

17. Таксу за паркирање возила не плаћају војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди
рада са 80 или више процената телесног оштећења
или код којих постоји телесно оштећење које има
за последицу неспособност доњих екстремитета
(ногу) од 60 или више процената ако им служи за
личну употребу.
18. Таксу из тачака 1. до 7. овог тарифног броја
наплаћује предузеће основано за обављање
делатности
одржавања
паркиралишта.Однос
између града Пожаревца и ЈКП “Паркинг сервис”
основаног за обављање делатности одржавања
паркиралишта и услова коришћења паркинга на
подручју града Пожаревца, регулисаће се посебним
уговором.
19. Таксу из тачака од 8. до 14. овог тарифног
броја наплаћује Одељење за имовинско – правне,
комуналне послове и саобраћај .
20. Такса из тачака 8, 9, 10 овог тарифног броја
плаћа се унапред најмање у кварталном периоду,
осим за коришћење такси стајалишта где се такса
наплаћује годишње приликом продужења дозволе
за рад. Такса из тачке 10, 11, 12 обрачунава се за
временски период коришћења дужи од једног дана
и плаћа се унапред за период, најдуже до краја
текуће године.
21. Такса из тачака 8, 9, 10. овог тарифног броја
не плаћа се за возила Војске Србије, возила
здравствених и социјалних установа, домаћих
хуманитарних организација, за возила која инвалиди
користе за своје потребе, за возила дипломатских
представништва и за возила државних органа и
организација, органа и организација аутономије и
локалне самоуправе. Такса из тачака 11 . и 12. не
плаћа се ни за возила комуналних предузећа којима
се обавља комунална делатност.
22. Налепница за снабдевање садржи слово „С“ и
податке о години за коју се издаје. Налепницу издаје
надлежни орган за техничко регулисање саобраћаја
Градске управе, на захтев предузећа или грађана
који обављају делатност превоза. Налепнице се
издају за календарску годину. Налепница мора бити
залепљена на возачко стакло са унутрашње стране
у доњем десном углу.
23. Такса по овом Тарифном броју уплаћује се на
рачун број 840-741532843-84.
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Тарифни број 8
За коришћење слободних површина
за кампове, постављање шатора или објекте
привременог коришћења, утврђује се такса по м² и
то дневно од 30 динара.
НАПОМЕНА
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се
приликом издавања решења за заузимање простора
сразмерно времену коришћења. Решење по овом
тарифном броју издаје Одељење за имовинско
– правне, комуналне послове и саобраћај Градске
управе Града Пожаревца.
2. Ова такса се плаћана рачун број 840741533843-91.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(Сл. гласник града Пожаревца бр. 12/10) као и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним
комуналним таксама (Сл. гласник града Пожаревца
бр. 8/11).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
града Пожаревца”, а примењиваће се од 1.јануара
2013. године, осим тарифног броја 7, који ће се
примењивати од 1. фебруара 2013. године.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/18
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
14
На основу члана 23. став 4. и члана 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у вези
Закона о класификацији делатности („Службени
гласник РС“, бр.104/09) и Уредбе о класификацији
делатности („Службени гласник РС“, бр. 54/10) и на
основу члана 27. став 1. тачка 6) и 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 25.12.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Водовод и
канализација“

Страна 60 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ („Службени
гласник града Пожаревца“, бр.3/09 – пречишћен
текст), члан 3. мења се и гласи:
„Делатност Јавног комуналног предузећа је:
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде
37.00 Уклањање отпадних вода
41.00 Изградња зграда
42.00 Изградња осталих грађевина
43.00 Специјализовани грађевински радови
71.00 Архитектонске и инжењерске делатности;
инжењерско испитивање и анализе.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год.е Број :01-06-139/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
15
На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07), члана 2. став 3. тачка 7) и
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11) и члана 27. став
1. тачка 6) и 8) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 25.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о јавним паркиралиштима
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/10 и
8/11), у члану 14. став 3. мења се и гласи:
„Сагласност на цене услуга предузећа даје
Скупштина града Пожаревца“.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број : 01-06-139/20
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
16
На основу члана 23. став 4. и члана 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 14.
став 1. тачка 27) и члана 27. став 1. тачка 6) и 8)
Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца,“ бр. 9/09 – пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
25.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о држању домаћих животиња
на подручју града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња
на подручју града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11 и 11/12), после
члана 28. додаје се члан 28а, који гласи:
„ Члан 28а
Оснивач, послове прихватилишта и азила
поверава Јавном комуналном предузећу „Комуналне
службе“ Пожаревац.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број : 01-06-139/21
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
17
На основу члана 23. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
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129/07) и члана 27. став 1. тачка 6) и 8) Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од 25.12.2012. године,
донела је
Одлуку о измени Одлуке о оснивању Аграрног
фонда за развој пољопривреде града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Аграрног фонда за
развој пољопривреде града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 3/09 – пречишћен
текст, 9/09 и 8/11), у члану 4а став 1. брише се.
Став 2. постаје став 1.
У ставу 3. речи: “кредита и “ бришу се .
Члан 2.
Ова одлука ступа ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ”Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број : 01-06-139/22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл.економиста, с.р.
18
На основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09–пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца на седници од 25.12.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 2009-2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Извештај о имплементацији
Стратегије одрживог развоја града Пожаревца за
период 2009-2013. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/7а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
19
На основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09–пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца на седници од 25.12.2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 2009-2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Стратегији одрживог развоја града
Пожаревца за период 2009-2013. године, која је
донета на седници Скупштине града Пожаревца
одржане 10.04.2009. године, у Акционом плану у
Приоритету 1: Развој инфраструктуре, Мера 1.2:
Изградња инфраструктурних објеката у сеоским
насељима, тачка 1.2.1 „Изградња потисног цевовода
Драговац –Живица, мења се и гласи:
„1.2.1 „Изградња потисног цевовода Драговац –
Живица“
1.2.1. Иградња 3 3 3 9 ЈП “Дирекција за
ПА И 239.254 ГБ Месечни ПТ
потисног
изградњу града
ЕУР
састанци и
цевовода
Пожаревца“, Градска
извештај о
Драговацслужба за ЛЕР,
напретку
Живица
инвестиције и пројекте
Тачка „1.2.2 „Изградња дистрибутивне водоводне
мреже у насељу Драговац“ мења се и гласи:

1.2.2. Изградња
3 3 3 9 ЈП “Дирекција за ПА И 399.946 ГБ Месечни ПТ
дистрибутивне
састанци и
изградњу града
ЕУР
водоводне
Пожаревца“,
извештај о
мреже у насељу
Градска служба за
напретку
ЛЕР, инвестиције и
Драговац
пројекте
Тачка „1.2.3 „Изградња фекалне канализације за
насеља Лучица, Пругово, Пољана у зони заштите
водоизворишта „Меминац“ и „Кључ“ мења се и
гласи:
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1.2.3.Изградња фекалне 3 2 2 7 ЈП Дирекција ПАИ ПАИ И И И 2.075.165 ГБ Месечни ПТ
канализације за насеља
за изградњу“,
ЕУР
састанци и извештај
Лучица, Пругово,
Градска служба
о напретку
Пољана у зони заштите
за инвестиције и
водоизворишта
пројекте
„Меминац“ и „Кључ“
Члан 2.
У Приоритету 2: Здравија животна средина,
Мера 2.1: Заштита животне средине, тачка 2.1.2
„Праћење (мониторинг) квалитета ваздуха, мења се
и гласи:
„2.1.2 „Праћење (мониторинг) квалитета
ваздуха“
2.1.2. Праћење
3 3 3 9 Градска служба И И И 64.188 ЕУР ГБ, Месечни ПТ
(мониторинг)
за заштиту животне
састанци и
квалитета ваздуха
средине и Агенција
извештај о
за заштиту животне
напретку
средине РС
Тачка „2.1.3 „Праћење (мониторинг)
квалитета земљишта“ мења се и гласи:
2.1.3. Праћење мониторин 3 3 3 9 Градска служба И И И 46.876 ЕУР ГБ, Месечни ПТ
квалитета)
за заштиту
састанци и извештај
земљишта
животне
о напретку
средине и
Тачка „2.1.7 „Праћење (мониторинг) нивоа
буке“ мења се и гласи:
2.1.7.Праћење 3 3 3 9 Градска служба И И И 40.217 ЕУР ГБ Месечни
(мониторинг)
за заштиту животне
ПТ
нивоа буке
средине и Агенција
састанци и
за заштиту животне
извештај о
средине РС
напретку
Тачка „2.1.8 „Изградња кишног колектора у
улици Кнез Милошев Венац – Трећа фаза деонице
кроз улицу Косте Абрашевића“ мења се и гласи:
2.1.8. Изградња кишног 3 3 3 9 Дирекција за И И И 238.978 ЕУР ГБ Месечни ПТ
колектора у улици
изградњу града
састанци и
Кнез Милошев Венац
Пожаревца Градска
извештај о
– Трећа фаза деонице
служба
напретку
кроз улицу Косте
за заштиту
Абрашевића
животне средине
Тачка „2.1.9 „Изградња кишног колектора у
улици Кнез Милошев Венац – Четврта фаза деонице
кроз улицу Кнез Милошев венац“ мења се и гласи:
2.1.9.Изградња кишног
3 3 3 9 Дирекција за И И И 402.165 ГБ Месечни ПТ
колектора у улици
изградњу града
ЕУР
састанци и
Кнез Милошев Венац
Пожаревца
извештај о
– Четврта фаза деонице
Градска служба
напретку
кроз улицу Кнез
за заштиту
Милошев венац
животне средине
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Члан 3.
У Приоритету 2: Здравија животна средина
, Мера 2.1: Заштита животне средине, после тачке
2.1.9 „ Изградња кишног колектора у улици Кнез
Милошев Венац – Четврта фаза деонице кроз улицу
Кнез Милошев венац“, додаје се тачка 2.1.10, која
гласи:
„2.1.10 „Израда, усвајање и спровођење
планова генералне регулације града Пожаревца – 6
планова“
2.1.10 Израда,
3 3 3 9 Одељење за ПАИ И И 532.681 ГБ, Месечни
усвајање и
урбанизам и
ЕУР Донатори ПТ
спровођење
грађевинске
ЕУ састанци и
планова
послове,
Фондови извештај о
генералне
Одељење за
напретку
регулације
имовинско
града
правне,
Пожаревца – 6
комуналне
планова
послове и
саобраћај,
Градске
управе
Члан 4.
У Приоритету 3: Развој привреде, Мера 3.1:
Припрема подручја за улагање инвеститора, тачка
3.1.2 „Изградња конгресно изложбеног центра
„Браничево“, брише се.
Члан 5.
У Приоритету 4: Развој туризма, Мера 4.2:
Промовисање културног наслеђа у сврху туризма
после тачке 4.2.3, додају се тачке од 4.2.4 до 4.2.33
које гласе:
4.2.4. Глумачке
3 3 3 9 Центар за културу И И И 129.162 ГБ, Донатори, Месечни ПТ
свечаности
Пожаревац, Одељење
ЕУР Приходи састанци и
од продаје извештај о
‘’Дани Миливоја
за друштвене
Живановића’’
делатности Градске
услуга, напретку
управе
Министарство
културе
4.2.5. Одржавање
3 3 3 9 Центар за културу И И И 84.359 ГБ, Донације, Месечни ПТ
концерата, мјузикла
Пожаревац, Одељење
ЕУР Приходи састанци и
од продаје извештај о
и представа
за друштвене
делатности Градске
услуга напретку
управе

4.2.6. Одржавање
3 3 3 9 Центар за културу И И И 7.456 ЕУР
књижевних вечери
Пожаревац, Одељење
и трибина
за друштвене
делатности Градске
упра

ГБ

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку
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4.2.7. Едиција/часопис 3 3 3 9 Центар за културу И
Пожаревац, Одељење
‘’Браничево и
Госпођин вир’’
за друштвене
делатности Градске
управе
4.2.8. ГАНИП- чувар 3 3 3 9 Центар за културу
националне
Пожаревац, Одељење
баштине кроз игру
за друштвене
делатности Градске
и песму
управе
4.2.9. Летњи програм 3 3 3 9 Центар за културу
Пожаревац
Пожаревац, Одељење
за друштвене
делатности Градске
управе
4.2.10.REFRACT
3 3 3 9 Центар за културу И
– фестивал
Пожаревац, Одељење
регионалне
за друштвене
алтернативне
делатности Градске
културе
управе
4.2.11. Организовање 3 3 3 9 Центар за културу
Пожаревац, Одељење
и одржавање
Првомајског уранка
за друштвене
делатности Градске
управе
4.2.12.Одржавање поп и 3 3 3 9 Центар за културу И
рок концерата
Пожаревац, Одељење
за друштвене
делатности Градске
управе
4.2.13.Гитаријада на 3 3 3 9 Центар за културу И
Пожаревац, Одељење
Лагуни
за друштвене
делатности Градске
управе
4.2.14.Микрофилмовање, 3 3 3 9 Историјски архив, И
дигитализовање и
Одељење за друштвене
откуп архивских
делатности Градске
докумената
управе

41.050 ГБ, Донације, Месечни ПТ
ЕУР Министарство састанци и
културе, извештај о
приходи напретку
од продаје
услуга
26.442 ГБ, Приходи Месечни ПТ
ЕУР од продаје састанци и
услуга извештај о
напретку
17.756 БГ, Приходи Месечни ПТ
ЕУР од продаје састанци и
услуга извештај о
напретку
И И 9.322.00 ГБ, Донације Месечни ПТ
састанци и
ЕУР
извештај о
напретку
6.805 ЕУР

ГБ

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку

И И 15.980
ЕУР

ГБ,

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку

И И 9.322 ЕУР

ГБ

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку

И И 11.893
ГБ, Месечни ПТ
ЕУР Министарство састанци и
културе извештај о
напретку

4.2.15.Штампање
3 3 3 9 Историјски архив, И И И 47.534 ГБ, Приходи Месечни ПТ
Одељење за друштвене
књига, каталога,
ЕУР од продаје састанци и
делатности Градске
монографија и
услуга извештај о
публикација
управе
напретку
4.2.16.Музеолошка обрада 3 3 3 9
Народни
И И И 10.654
ГБ Месечни ПТ
састанци и
и дигитализација
музеј,Одељење за
ЕУР
нумизматичке
друштвене делатности
извештај о
збирке
Градске управе
напретку
4.2.17.Археолошка
3 3 3 9
Народни
И И И 39.951
ГБ, Месечни ПТ
истраживања
музеј,Одељење за
ЕУР Министарство састанци и
локалитета
друштвене делатности
културе, извештај о
Браничево у
Градске управе
Приходи напретку
од продаје
Старом Костолцу
услуга
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4.2.18.Израда сталне 3 3 3 9
Народни
И И И 5.327 ЕУР ГБ Месечни ПТ
поставке историјске
састанци и
музеј,Одељење за
збирке :Пожаревац
друштвене делатности
извештај о
Градске управе
напретку
и околина током
20.века
4.2.19 Истраживање 3 3 3 9
Народни
И И И 21.307
ГБ, Месечни ПТ
у области етномузеј,Одељење за
ЕУР Министарство састанци и
културе, извештај о
културе Великог
друштвене делатности
Поморавља
Градске управе
приходи напретку
од продаје
услуга
4.2.20.Организовање 3 3 3 9
Народни
7.990 ЕУР ГБ, Донације, Месечни ПТ
ликовних изложби
приходи састанци и
музеј,Одељење за
од продаје извештај о
друштвене делатности
Градске управе
услуга напретку
4.2.21.Штампање
3 3 3 9
Народни
7.990 ЕУР ГБ, Донације, Месечни ПТ
приходи састанци и
и издавање
музеј,Одељење за
од продаје извештај о
зборника радова
друштвене делатности
Градске управе
‘’Виминацијум’’
услуга напретку
4.2.22.Чишћење
3 3 3 9
Народни
И И И 6.659 ЕУР ГБ, Донације Месечни ПТ
састанци и
римских терми
музеј,Одељење за
на локалитету
друштвене делатности
извештај о
Градске управе
напретку
‘’Маргум’’
4.2.23.Издавање
3 3 3 9
Народни
7.990 ЕУР ГБ, Донације, Месечни ПТ
приходи састанци и
монографије
музеј,Одељење за
од продаје извештај о
друштвене делатности
‘’Мирослав Арсић’’
Градске управе
услуга напретку
4.2.24.Организовање 3 3 3 9 Народна библиотека, И И И 16.966 ГБ, приходи Месечни ПТ
манифестације
Одељење за друштвене
ЕУР од продаје састанци и
‘’Дани Слободана
услуга извештај о
делатности Градске
Стојановића’’
управе
напретку
4.2.25.Књижевне
3 3 3 9 Народна библиотека, И И И 14.382 ГБ, приходи Месечни ПТ
вечери, трибине,
Одељење за друштвене
ЕУР од продаје састанци и
предавања,
делатности Градске
услуга извештај о
семинари и
управе
напретку
обележавање
Светског дана
књиге
4.2.26.Креативне дечје 3 3 3 9 Народна библиотека, И И И 1.731 ЕУР ГБ Месечни ПТ
радионице
Одељење за друштвене
састанци и
делатности Градске
извештај о
управе
напретку
4.2.27.Обележавање Дана 3 3 3 9 Народна библиотека, И И И 3.063 ЕУР ГБ, приходи Месечни ПТ
библиотеке
Одељење за друштвене
од продаје састанци и
делатности Градске
услуга извештај о
управе
напретку
4.2.28.Омогућавање 3 3 3 9 Градски женски хор И И И 5.327 ЕУР ГБ Месечни ПТ
наступа градског
састанци и
‘’Барили’’, Одељење за
женског хора
друштвене делатности
извештај о
Градске управе
напретку
‘’Барили’’ у земљи
4.2.29.Презентација
3 3 3 9 Туристичка И И И 38.087
ГБ Месечни ПТ
туристичких
састанци и
организација
ЕУР
потенцијала града
Пожаревац,Одељење
извештај о
Пожаревца
напретку
за друштвене
делатности Градске
управе
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4.2.30.Организација 3 3 3 9
дочека Нове године

И И 45.712
ЕУР

4.2.31.Љубичевске
коњичке игре

И И 642.794 ГБ, Донације, Месечни ПТ
ЕУР Приходи састанци и
од продаје извештај о
услуга напретку

4.2.32.Ускршњи етнофестивал

4.2.33.Организација
‘’Бијенала’’

Туристичка И
организација
Пожаревац,Одељење
за друштвене
делатности Градске
управе
3 3 3 9 Туристичка И
организација
Пожаревац,Одељење
за друштвене
делатности Градске
управе
3 3 3 9 Туристичка И
организација
Пожаревац,Одељење
за друштвене
делатности Градске
управе
3 3 3 9 Галерија ‘’Миленин И
дом’’, Одељење за
друштвене делатности
Градске управе

ГБ

И И 22.160
ЕУР

ГБ

И И 15.980
ЕУР

ГБ

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку

Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку
Месечни ПТ
састанци и
извештај о
напретку

Члан 6.
У Приоритету 6: Квалитетнија социјална
и здравствена заштита, Мера 6.1: Ширење мреже
услуга и сервиса социјалне и здравствене заштите
после тачке 6.1.6, додају се тачке 6.1.7 до 6.1.10 које
гласе:
„6.1.7 „Народна кухиња“
6.1.7. Народна кухиња 3 3 3 9 Одељење за И И И 285.805 ГБ Месечни ПТ
друштвене
ЕУР
састанци и
делатности
извештај о
Градске
напретку
управе
„6.1.8 „Сервис помоћи у кући за стара лица
и особе са инвалидитетом“
6.1.8. Сервис помоћи 3 3 3 9 Одељење за И И И 87.416 ГБ Месечни
у кући за
друштвене
ЕУР
ПТ
стара лица
делатности
састанци и
и особе са
Градске
извештај о
инвалидитетом
управе
напретку
„6.1.9 „Социо-рехабилитациони клуб за
децу и младе“
6.1.9. Социо3 3 3 9 Одељење за И И И 41.610 ГБ Месечни
рехабилитациони
друштвене
ЕУР
ПТ
клуб за децу и
делатности
састанци и
младе
Градске управе
извештај о
напретку
„6.1.10 „Пренамена зграде породилишта у
Градској болници „ Воја Дулић“ у Пожаревцу“

25.12.2012.

6.1.10 Пренамена 3 3 3 9 Градска ПА И И 1.272.842 ГБ, Месечни ПТ
зграде
болница
ЕУР Прекогранична састанци и
породилишта
Пожаревац,
сарадња извештај о
у Градској
Служба
Румунија- напретку
болници „
за ЛЕР,
Србија
Воја Дулић“ у
инвестиције
Пожаревцу
и пројекте
Члан 7.
У Приоритету 7: Квалитетније образовање,
Мера 7.1: Повећање квалитета у образовним
установама, после тачке 7.1.3, додаје се тачка 7.1.4
која гласи:
„7.1.4 „Изградња вртића „Чачалица“ у
Пожаревцу “
7.1.4 Изградња 3 3 3 9 Дечји вртић, ПА И 569,109 ГБ Месечни
вртића
Градска И
ЕУР
ПТ
„Чачалица“ у
служба за
састанци и
Пожаревцу
инвестиције,
извештај о
пројекте и
напретку
привређивање
Члан 8.
У Приоритету 1: Развој инфраструктуре,
Мера
1.1:
Изградња
и
реконструкција
инфраструктуре у градским насељима, мења се
назив тачке 1.1.11 „Изградња примарне вреловодне
мреже и ТПС у Пожаревцу“ и гласи: „Изградња
примарне и секундарне вреловодне мреже и ТПС
у Пожаревцу“;
Члан 9.
У Приоритету 1: Развој инфраструктуре,
Мера 1.2: Изградња инфраструктурних објеката
у сеоским насељима, мења се назив тачке 1.2.5
„Изградња топловодне мреже у Ћириковцу“ и гласи:
„Изградња топлификационе мреже у Ћириковцу“ и
тачке 1.2.6 „II фаза примарне топловодне мреже и
пумпне станице за грејање села Кленовник“ и гласи:
„II фаза примарне и секундарне топлификационе
мреже и пумпне станице за грејање села
Кленовник“.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/7б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

25.12.2012.
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20
На основу члана 35. став 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању ( Сл.Гласник
РС бр. 18/10 и члана 27. став 1.тачка 9 Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 9/09- пречишћен текст).
Скупштина града Пожаревца на седници од
25.12. 2012 године донела је

донео Управни одбор ЈП”Дирекција за изградњу
града Пожаревца” Пожаревац на седници од 17.
децембра 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о радном
времену Предшколске установе „ Љубица Вребалов“
у Пожаревцу, који је усвојен на седници Управног
одбора Предшколске установе „Љубица Вребалов“
у Пожаревцу одржане дана 20.08. 2012 године.

II

Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
21
На основу члана 22. Став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр.25/00,
25/02,107/05, 108/05 и 123/07 ) и члана 27. став 1
.тачка 8) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца”, бр.9/0 - пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
25. децембра 2012. године , доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца”
Пожаревац за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца” Пожаревац за 2013. годину, који је

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број:01-06-139/6 а

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о радном
времену објеката Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу

I
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
22
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Топлификација” Пожаревац за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Топлификација” Пожаревац за
2013. годину, који је донео Управни одбор ЈП
„Топлификација”, на седници од 29. новембра 2012.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/6 б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
23
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
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107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЖП „Водовод и канализација” Пожаревац за
2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП ,3одовод и канализација”
Пожаревац за 2013. годину, који је донео Управни
одбор ЈКП „Водовод и канализација”, на седници
од 29. новембра 2012. године, осим у делу тачке 9.
„План финансијског резултата ЈКП „ВИК” за 2013.
годину” у табели „Пројекција расхода за 2013.
годину” и то 1) под редним бројем 14, конто 5298,
опис „Трошкови додатног осигурања” у колони 7
„План 2013” број „8.500.000” брише се; 2) у колони
7 „План 2013” у реду „УКУПНО” уместо броја
„378.780.294” треба да стоји број „370.280.294” и 3)
у колони 7 „План 2013” у реду „добит” уместо броја
„3.072.135” треба да стоји број „11.572.135”.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/6 в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
24
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гаасник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЖП „Комуналне службе” Пожаревац за 2013.
годину

25.12.2012.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП „Комуналне службе” из Пожаревца
за 2013. годину, који је донео Управни одбор
ЖП „Комуналне службе”, на седници од 30.
новембра2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/6 г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
25
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гаасник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац за 2013.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЖП „Паркинг сервис” Пожаревац за
2013. годину, који је донео Управни одбор ЈКП
„Паркинг сервис”, на седници од 17. децембра
2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број:01-06-139/6 д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

26
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Љубичево” Пожаревац за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Љубичево” Пожаревац за 2013.
годину, који је донео Управни одбор ЈП „Љубичево”,
на седници од 14. децембра 2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
27
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 27. став 1. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09 -пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембар 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈРДП „Радио Пожаревац” Пожаревац за 2013.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈРДГТ „Радио Пожаревац” Пожаревац
за 2013. годину, који је донео Управни одбор ЈРДП
„Радио Пожаревац”, на седници од 4. децембра
2012. године.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/6 е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
28
На основу члана 27. став 1. тачка 9) Статута
града Пожаревца („Службени гласник РС“, бр. 9/09
– пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца
на седници одржаној 25.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/6 ђ
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Члан 1.
Даје се сагласност на Статутарну одлуку
о измени Статута Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца, бр. 182/2012
коју је Управни одбор Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца, донео на седници
од 5. децембра 2012. године.
Члан 2.
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број : 01-06-139/25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл.економиста, с.р.
29
На основу члана 14. Одлуке о оснивању
Аграрног фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр.3/09 – пречишћен текст и 9/09), Управни одбор
Аграрног фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца на седници од 5. децембра 2012. године,
донео је
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Статутарну одлуку о измени Статута Аграрног
фонда за развој пољопривреде града Пожаревца
Члан 1.
У Статуту Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца ( “Службени
гласник РС”, бр.5/09 – пречишћен текст, 4/10 и
8/11), у члану 9а речи: “ кредита и “ бришу се.
Члан 2.
Ова Статутарна одлука о измени Статута
Аграрног фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца, по добијању сагласности Скупштине
града Пожаревца, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ”Службеном гласнику града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 5.12.2012. године Број:182/2012
Управни одбор Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца
Председник Управног одбора
Мирослав Нешић, дипл. инж. пољопривреде, с.р.
30
На основу члана 28. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09) и члана 27. став
1.тачкa 9) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“ бр. 9/09 - пречишћен
текст).
Скупштина града Пожаревца на седници од
25.12. 2012 године донела је.
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни
статута установе Центар за културу у
Пожаревцу
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни
статута установе Центар за културу у Пожаревцу,
који је усвојен на седници Управног одбора Центра
за културу у Пожаревцу одржане дана 26.06. 2012
године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број:01-06-139/26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.12.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
31
На седници Управног одбора Центра за
културу Пожаревац одржаној дана 26.06.2012.
године донета је следећа
ОДЛУКА
Врши се допуна члана 10. Статута Центра
за културу-Делатност Центра тако што се додају
постојећим следеће шифре делатности:
4791 Трговина на мало посредством поште или
интернета
4690 Неспецијализована трговина на велико
6820 Изнајмљивање некретнина и управљање
њима
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Миленковић, с.р.
32
На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС“, бр.
25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. став
4. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11) и члана 27. став 2. тачка
8) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћени текст),
Скупштина града Пожаревца на седници од 25.
децембра 2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене услуга ЈРДП
„Радио Пожаревац“ из Пожаревца
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о цени
услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“ из Пожаревца за
2012. годину, коју је донео Управни одбор ЈРДП
„Радио Пожаревац“ из Пожаревца на седници од 1.
новембра 2012. године.
Цене услуга по Ценовнику ЈРДП „Радио
Пожаревац“ из Пожаревца примењиваће се даном
давања сагласности оснивача.

25.12.2012.
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II
Ово решење и Ценовник услуга ЈРДП „Радио
Пожаревац“из Пожаревца објавити у Службеном
гласнику града Пожаревца.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/28

16.

Снимање рекламе са
посебним захтевима

17.

Снимање маске до 10
секунди
1 секунда емитовања
рекламе
у
ЕПП
блоковима
1 секунда емитовања
рекламе у „Дневнику“
Мали оглас до 10 речи
– 1 објава
Свака реч преко 10 речи
у малом огласу
Пословни оглас
Коришћење студија – 1
сат

18.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
33

Ред.
Врста услуге
Основна
бр.
цена
1.
Једночасовна емисија
5.561,54
2.
Получасовна емисија
3.336,42
3.
Спонзорство
једночасовне емисије са
гостовањем по 5 минута
или наградном игром
1.106,11
4.
Контакт
емисија
„Отворена субота“
7.785,88
5.
Честитка
поводом
празника до 15 речи
166,00
6.
Недељно спонзорство
„Временске прогнозе“
8.898,16

Цена са
ПДВ
6.673,85
4.003,70

8.898,16

10.677,79

8.898,16

10.677,79

8.898,16

10.677,79

8.898,16

10.677,79

3.336,71

4.004,05

1.605,35

1.926,42

55,37

66,44
По договору
коминтената
и маркетинг
службе

8.

20.
21.

ЦЕНОВНИК
услуга ЈРДП „Радио Пожаревац“
за 2012. годину са увећаним ПДВ-ом са 18 на
20%

7.

19.

Недељно спонзорство
„Вести“
Недељно спонзорство
„Тачног времена“

9.

Недељно спонзорство
„Стања на путевима“

10.

Недељно спонзорство
„Топ листе“

11.

Једночасовна емисија у
ноћном термину

12.

Получасовна емисија у
ноћном термину

13.

Поздрави и жеље

14.

Услуга према посебним
захтевима коминтената

15.

Снимање рекламе без
посебних захтева

1.311,64

1.327,33
9.343,06
199,20
10.677,79

1.573,97

22.
23.
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По договору
коминтента
и маркетинг
службе
278,06

333,67

2,21

2,65

15,75

18,90

13,21

15,85

1,66
77,73

1,99
93,28

7.203,40

8.644,08

ДИРЕКТОР ЈП „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“
Драган Живановић, с.р.
34
На основу члана 5. Пословника Скупштине
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 2/08) и Извештаја Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине града
Пожаревца бр. 01-06-129 од 19.11.2012. године,
Скупштина града Пожаревца на седници од
25.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата Живковић Славку,
одборнику Скупштине града Пожаревца
I
Потврђује се додељени мандат одборника
Скупштине града Пожаревца и то:
1. Живковић Славку из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 20.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

Упутство о правном средству: Против
овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 48
часова од дана доношења истог.
У Пожаревцу, 25.12.2012. године Број: 01-06-139/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
35
На основу члана 30. Закона о туризму
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
36/2009, 88/2010,- 99/2011- др. закон и 93/2012),
Члана 19. Закона о јавним службама ( “Службени
гласник Републике Србије”, бр. 42/1991 и 71/1994) и
Члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије, бр. 119/2012), члана
27. став 1., тачка 9. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09
-пречишћен текст), члана 8. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Пожаревац ( „Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/09 – пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници од
25. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације Пожаревца
I
Именује се Master Дејан Савић, дипл.
проф.географије и дипл.географ туризмолог из
Пожаревца, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 12/71,
за вршиоца дужности директора Туристичке
организације Пожаревца, досадашњи директор
исте установе, до именовања директора Туристичке
организације.
II
Ово решење ступа на снагу 1. јануара 2013.
године, а објавиће се у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/29 а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
36
На основу члана 27. и 35. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници од 25.12.2012. године,
донела је

25.12.2012.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана Савета
за запошљавање града Пожаревца
I
Разрешава се Соња Мирић из Пожаревца,
ул. Браничевска бр. 22/13, дужности члана Савета
за запошљавање града Пожаревца, представник
Службе за запошљавање у Пожаревцу.
II
Именује се Јадранка Момчиловић, директор
Филијале Националне службе за запошљавање у
Пожаревцу, за члана Савета за запошљавање града
Пожаревца, представник Службе за запошљавање у
Пожаревцу.
III
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца”.

у

“Службеном

У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/29б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.
37
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1, 2. и 3. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и
52/11) и на основу члана 27. тачка 6) Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09-пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 25.12.2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Школског одбора Основне школе „Десанка
Максимовић“ у Пожаревцу
I
Разрешава се Марија Вјештица из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 10, дужности члана
Школског одбора Основне школе „Десанка
Максимовић“ у Пожаревцу, представник запослених Школе.
II
Именује се Златан Радовановић из
Пожаревца, ул. Лесковачка бр. 9, за члана Школског

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ у
Пожаревцу, представник запослених Школе.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 25.12.2012. год. Број: 01-06-139/29в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл.економиста, с.р.
38
Градско веће града Пожаревца наседници
одржаној дана 8. новембра2012. године, разматралоје
захтев МЗ „Горња Мала” за доделу средстава на име
јубиларне награде запосленој за 30 година рада, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буцету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца” 8/11 и 2/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Горња мала” Пожаревац број 01-40-1406 од
11. октобра 2012. године за доделу средстава
у укупном износу од 93.619,00 динара, на име
јубиларне награде запосленој за 30 година рада, са
изјашњењем Одељења за привреду и финансије.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца” 8/11 и 2/12), 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 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва”, и иста распоредити у оквиру Раздела:
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3 „Орган управе”, Глава 3.2. „Месне заједнице”,
Функција 160 „Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту”, Позиција 121,
Економска класификација 41611 - награде, бонуси
и остали расходи у износу од 93.619,00 динарау
оквиру Финансијског плана Месне заједнице
„Горња мала” за 2012. годину.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буцету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца” 8/11 и 2/12), са Раздела: 3 „Орган
управе”, Глава 3.2. „Месне заједнице”, Функција
160 „Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту”, Позиција 121, Економска
класификација 416111 - награде, бонуси и остали
расходи у износу од 93.619,00 динара у оквиру
Финансијског плана Месне заједнице „Горња мала”
за 2012. годину.
IV
Задужују се директи корисник Орган управе
и МЗ „Горња Мала”, да сходно овом решењу изврше
измене у Финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца”

у

„Службеном

У Пожаревцу, 8.11.2012.г. Број: 01-06-127/2012-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Доставити:
- Миодрагу Радисављевићу, председнику
Савета МЗ „Горња Мала”
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, Шефу одсека за буџет и
финансије
- Драгом Богдановићу, Шефу Одсека за
скупштинске послове
- Данијели Остроглавић, Одељење за
привреду и финансије
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
привреду и финансије
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Градско веће града Пожаревца на
седници одржаној дана 8. новембра 2012. године,
разматрало је захтев Центра за социјални рад
Пожаревац за одобрење финансијских средстава
за обележавања јубилеја, 50 година од оснивања и
рада Установе Центра за социјални рад Пожаревац,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), и
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Центра за социјални рад Пожаревац, бр. 01-401401/2012 од 10. октобра 2012. године за одобрење
финансијских средстава за обележавања јубилеја,
50 година од оснивања и рада Установе Центра за
социјални рад Пожаревац и одобравају средства у
укупном износу од 273.680,00 динара и то :
- За организацију прославе, за 100 особа
сходно приложеној понуди УР „Клуб Витез“
Пожаревац бр. 1/9102012, износ од 170.000,00
динара.
- За штампање монографије у тиражу од 300
примерака сходно приложеној понуди бр. 02102012
СЗР „СИТОГРАФ“ Пожаревац, износ од 103.680,00
динара са урачунатим ПДВ-ом.

25.12.2012.

II
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, и иста расподелити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.12. – Центар за социјални
рад, Функција 070 – Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту,
Позиција 222, Економска класификација 463 –
Текући трансфери (423 – Услуге по уговору).
III
Задужују се директи корисник Орган управе
и Центар за социјални рад Пожаревац, да сходно
овом решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца, Одељење за друштвене делатности
градске управе града Пожаревца и Центар за
социјални рад Пожаревац.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“

у

„Службеном

У Пожаревцу, 8.11.2012.г. Број: 01-06-127/2012-31
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор

25.12.2012.
-
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Јелени Петровић, Шефу одсека за буџет и
финансије
Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
Сањи Жарић, Одељење за друштвене
делатности
Драгом Богдановићу, Шефу Одсека за
скупштинске послове
Јасмини Турудић, в.д. директора Центра за
социјални рад Пожаревац
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На основу члана 106.ж, став 1. тачка 1. члана
106м. став 1. тачка 1. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09пречишћен текст), члана 82. став 1. тачка 1. Статута
Градске општине Костолац („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 2/10) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,5/08,3/09 и
7/12), Градско веће града Пожаревца, на седници од
30.новембра 2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Градске општине Костолац за 2012. годинуребаланс 2
I
Даје се претходна сагласност на предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Градске општине Костолац за 2012. годину –
ребаланс 2, број: 01-40-1589/2012 од 23. новембра
2012. године.
II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Број: 01-06-135/2012-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
- Владимиру Вили, председнику Већа
градске општине Костолац
- Биљани Вељковић, начелнику Градске
општине Костолац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. године, разматрало
је захтев Спортског савеза града Пожаревца за
накнадна средства за исплату отпремнине при
одласку у пензију Урошевић Петра, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности., па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца (“Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 9/09 - пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), члана 4. став
2. и члана 17. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“
8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског савеза
града Пожаревца, број 01-40-1545 од 13. новембра
2012. године, за одобрење додатних новчаних
средстава за исплату отпремнине Урошевић Петру,
запосленом у Спортском савезу града Пожаревца
на пословима генералног секретара, због одласка у
пензију дана 30. новембра 2012. године и одобрава
исплата средстава у укупном износу од 167.709,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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
19, Економска класификација 499 - „Текућа
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буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.6. „Физичка
култура“, Функција 810 „Услуге рекреације и
спорта“, Позиција 168, Економска класификација
416 – накнаде, бонуси и остали расходи (
Уоквиру Финансијског плана Спортског савеза
града Пожаревца за 2012. годину, на Економску
класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи.)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела: 3 „Орган
управе“, Глава 3.6. „Физичка култура“, Функција
810 „Услуге рекреације и спорта“, Позиција 168,
Економска класификација 416 – накнаде, бонуси
и остали расходи ( Уоквиру Финансијског плана
Спортског савеза града Пожаревца за 2012. годину,
на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и
помоћи.)
IV
Задужује се Спортски савез града
Пожаревца да сходно овом решењу изврши измене
у Финансијском плану за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца .
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Број:01-06-135/2012-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

25.12.2012.

Доставити:
- Весни стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
привреду и финансије
- Мирјани Добросављевић, Одељење за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
трезор
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Слободану
Јовићу,
председнику
Управног одбора Спортског савеза
града Пожаревца
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, са једне
стране и Марковић Владимира из Пожаревца , са
друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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: 18,

25.12.2012.
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НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.

Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-927/12 од 2.
новембра 2012. године, између Града Пожаревца,
кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл.
инж. шумарства, са једне стране и Марковић
Владимира из Пожаревца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Марковић Владимиру из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-18-1)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Марковић Владимиру из Пожаревца ,
ул. Охридска бр. 72
- Одсеку за скупштинске послове
43
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,
са једне стране и Стојадиновић Иван из Пожаревца
, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), у
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-894/12 од 2.
новембра 2012. године, између Града Пожаревца,
кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл.
инж. шумарства, са једне стране и Стојадиновић
Ивана из Пожаревца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Стојадиновић Ивану из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-18-2)-1

25.12.2012.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Стојадиновић Ивану из Пожаревца у из
Пожаревца , ул. Цане Бабовић бр.112
- Одсеку за скупштинске послове
44
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,
са једне стране и Перенчевић Дарка из Пожаревца
, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

гласник града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12 ),
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: 18, Економска класификација:
499 -„Стална резерва“, одобравају се средства у
укупном износу од 40.000,00 динара, по основу
закљученог вансудског поравнања број: 02-40778/12 од 2. новембра 2012. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миомир
Илић, дипл. инж. шумарства, са једне стране и
Перенчевић Дарка из Пожаревца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Перенчевић Дарку из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном
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У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-18-3)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
Перенчевић Дарку из Пожаревца , ул.
Ужичка бр. 11
Одсеку за скупштинске послове

45
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,
са једне стране и Бекири Рамадана из Костолца ,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
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I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12 ), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-728/12 од 2.
новембра 2012. године, између Града Пожаревца,
кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл.
инж. шумарства, са једне стране и Бекири Рамадана
из Костолца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“Бекири Рамадану из Костолца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

25.12.2012.
у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-18-4)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
Бекири Рамадану из Костолца , ул. Рударска
бр.4
Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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 Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,
са једне стране и Јовановић Стојанке из Пожаревца
, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-943/12 од 2.
новембра 2012. године, између Града Пожаревца,
кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл.
инж. шумарства, са једне стране и Јовановић
Стојанке из Пожаревца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Јовановић Стојанки из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
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V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-18-5)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
Јовановић Стојанки из Пожаревца у из
Пожаревца , ул. Виноградска бр.9
Одсеку за скупштинске послове

47
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, са једне
стране и мал. Тодоровић Стефана кога заступа зак.
Заступник, отац Тодоровић Дејан из Пожаревца ,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело

Страна 80 - Број 13
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12),
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: 18, Економска класификација:
499 -„Стална резерва“, одобравају се средства у
укупном износу од 50.000,00 динара, по основу
закљученог вансудског поравнања број: 02-40826/12 од 1. новембра 2012. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миомир
Илић, дипл. инж. шумарства, са једне стране и мал.
Тодоровић Стефана кога заступа зак. Заступник,
отац Тодоровић Дејан из Пожаревца , са друге
стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Тодоровић Дејану из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.

25.12.2012.

IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-19-1)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Тодоровић Дејану из Пожаревца у из
Пожаревца, ул. Индустријско сокаче
бр.24/2
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, са једне
стране и мал. Миљковић Стефан кога заступа зак.
заступник, отац Миљковић Зоран из Пожаревца ,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12),
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: 18, Економска класификација:
499 -„Стална резерва“, одобравају се средства у
укупном износу од 50.000,00 динара, по основу
закљученог вансудског поравнања број: 02-355876/12 од 1. новембра 2012. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миомир
Илић, дипл. инж. шумарства, са једне стране и мал.
Миљковић Стефан кога заступа зак. Заступник, отац
Миљковић Зоран из Пожаревца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу 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
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фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Миљковић Зорану из Пожаревца, на
благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-19-2)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Миљковић Зорану из Пожаревца ,
ул. Индустријска бр.84
- Одсеку за скупштинске послове
49
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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 Миомир Илић, дипл. инж. шумар-
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ства, са једне стране и Крстић Јаворке из Костолца,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11,2/12 I 11/12), 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: 18,
Економска класификација: 499 -„Стална резерва“,
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02-40-1253/12 од 1.
новембра 2012. године, између Града Пожаревца,
кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл.
инж. шумарства, са једне стране и Крстић Јаворке
из Костолца , са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити
са Раздела: 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава

25.12.2012.

1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Крстић Јаворки из Костолца, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-19-3)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Крстић Јаворки из Костолца , ул.
Миленка Стојковића бр.22
- Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 30. новембра 2012. 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

25.12.2012.
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између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, са једне
стране и Стефановић Мирославке из Пожаревца ,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12) члана 5. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12),
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: 18, Економска класификација:
499 -„Стална резерва“, одобравају се средства у
укупном износу од 40.000,00 динара, по основу
закљученог вансудског поравнања број: 02-40875/12 од 1. новембра 2012. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миомир
Илић, дипл. инж. шумарства, са једне стране и
Стефановић Мирославке из Пожаревца , са друге
стране.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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:
18, Економска класификација: 499 -„Стална
резерва“, и иста 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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
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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: 16,
Економска класификација 484 -„Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“, Стефановић Мирославки из Пожаревца,
на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 30.11.2012.г. Бр:01-06-135/2012-19-4)-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, 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
- Стефановић Мирославке из Пожаревца,
ул. Б.Јединства бр.188
- Одсеку за скупштинске послове
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На основу члана 84. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревц“, бр.9/09 –
пречишћен текст) и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
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града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), поступајући
по пресуди Основног суда у Пожаревцу 16 П. бр.
126/12 од 29. марта 2012. године, Градоначелник
града Пожаревца доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12 ), а 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
18, Економска класификација 499 - „Стална
буџетска резерва“, одобравају се средства у износу
од 64.716,96 динара на име исплате накнаде штете
због задобијених телесних повреда, са обрачунатом
законском каматом, и трошкови парничног
поступка у износу од 12.000,00 динара, што укупно
износи 76.716,96 динара, Богосављевић Румене
из Пожаревца, а као обавезе солидарног дужника
– Града Пожаревца по основу правоснажне пресуде
Основног суда у Пожаревцу 16 П. бр. 126/12 од 29.
марта 2012. године.
Обавезује се ЈКП „Комуналне службе“, као
солидарни дужник по основу правоснажне пресуде
Основног суда у Пожаревцу 16 П.бр. 126/12 од 29.
марта 2012. године, да изврши уплату у износу
од 76.716,96 динара (што је износ са обрачунатом
затезном каматом на дан 7. децембра 2012. године).
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 „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фисклани послови и спољни
послови“, Позиција 18, Економска класификација
484 - „Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода“.
III
Одобрена Средства у тачки 1. овог Решења
уплатити на текући рачун тужиоца број 2650000000036716-51, отворен код „Raifaisen“ банке у
Пожаревцу.
IV
О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.

Ово
доношења.

Решење

25.12.2012.
V
ступа

на

снагу

даном

У Пожаревцу, 7.12.2012.г. Број: 01-40-178/2012
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет и
финансије
- Богосављевић Румени из Пожаревца ул.
Братства јединства бр. 10/3
- Директору ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац
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На основу члана 84. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревц“, бр.9/09
– пречишћен текст) и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), поступајући
по пресуди Основног суда у Пожаревцу П. бр.
4207/10 од 6. марта 2012. године, Градоначелник
града Пожаревца доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Пожаревца за 2012. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), а
у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи,

25.12.2012.
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финансирање и фискални послови и спољни
послови“, Позиција: 18, Економска класификација
499 - “Стална буџетска резерва“, одобравају се
средства у укупном износу од 171.774,79 динара и
то: 100.000,00 динара на име накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, 19.499,79 динара на
име обрачунате законске камате и 52.275,00 динара
на име трошкова парничног поступка, а ради
исплате накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице Миленковић Драгици из Пожаревца, ул
Филипа Вишњића бр 14/1, као обавезе солидарног
дужника - Града Пожаревца по основу правоснажне
и извршне пресуде Општинског суда у Пожаревцу,
П.бр. 4207/10 од 6. марта 2012. године.
Обавезује се ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац, као солидарни дужник по основу
правоснажне и извршне пресуде Општинског суда
у Пожаревцу, 4207/10 од 6. марта 2012. године, да
изврши уплату од 171.774,79 динара на име накнаде
нематеријалне штете бог уједа пса луталице, (што
је износ са обрачунатом затезном каматом на дан
13. децембар 2012. године).
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће
се у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско
веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фисклани послови и спољни
послови“, Позиција 16, Економска класификација
484 - „Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода“.
III
Одобрена средства у тачки 1. овог Решења
уплатити на текући рачун Миленковић Драгице из
Пожаревца, ул Филипа Вишњића бр 14/1, број: 2059011002531776-07, који се води код Комерцијалне
банке а.д. Београд.
IV
O реализацији овог Решења стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
Ово
доношења.

Решење

V
ступа

на

снагу

даном

У Пожаревцу, 13.12.2012.год. Број: 01-40-783/2012
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет и
финансије,
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе,
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Миленковић Драгици, ул Филипа Вишњића
бр 14/1, 12 000 Пожаревац
53
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 17. децембра 2012. године, разматрало
је захтев Женског одбојкашког клуба“Млади радник“
Пожаревац за одобрење финансијских средства ради
покрића трошкова одласка на одбојкашки турнир
града Трста, Италија, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије и Комисије за спорт града
Пожаревца, те је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12),
члана 4. став 3. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Женског одбојкашког клуба “Млади Радник“ Пожаревац број: 401737/12-01 од 17. децембра 2012. године и одобрење
финансијских средства ради покрића трошкова
одласка на одбојкашки турнир града Трста, Италија,
са изјашњењем Одељења за привреду и финансије
и Комисије за спорт града Пожаревца и одобравају
средстава у укупном износу од 150.000,00 динара.
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II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1
- „Гадоначелник и градско веће града Пожаревца“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 810 - „Услуге
рекреације и спорта“, Позиција 63, у Финансијском
плану
корисника
буџетских
средстава
„Градоначелник и Градско веће града Пожаревца“
- на економској класификацији 481911 - „Дотације
спортским омладинским организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11,2/12 и 11/12), са Раздела: 1
- „Гадоначелник и градско веће града Пожаревца“,
Глава 1.2. - „Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима“, Функција 810 - „Услуге
рекреације и спорта“, Позиција 63, у Финансијском
плану
корисника
буџетских
средстава
„Градоначелник и Градско веће града Пожаревца“
- на економској класификацији 481911 - „Дотације
спортским омладинским организацијама“, на
текући рачун ЖОК“Млади радник“ Пожаревац ,
бр.330-53000231-50.
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца .
V
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 17.12.2012.год. Број: 01-06-138/2012-26
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.

25.12.2012.

ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
привреду и финансије
- Милени Несторовић, Одељење за
привреду и финансије
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Славици Вукашиновић, шефу Осека за
трезор
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
- Милану Пантићу, председнику ЖОК
„Млади радник“ Пожаревац ул. Воје
Дулића бр. 19/1, 12 000 Пожаревац
54
Градско веће града Пожаревца, на седници
од 21.децембра 2012.године, разматрало је захтев
Градске општине Костолац , бр.01-40-1765/2012
од 20.12.2012. године, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије, те је на основу члана 106.ж,
став 1. тачка 1. члана 106м. став 1. тачка 1. Статута
града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст), члана 82.
став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/10) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08,5/08,3/09 и 7/12), донело
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за
2013. годину
I
Даје се претходна сагласност на предлог
Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2013.
годину, којим се у члану 2. утврђују укупни приходи
и примања буџета Градске општине Костолац у
износу од 139.942.780,00 динара и укупни расходи
и издаци у износу од 139.942.780,00 динара.

25.12.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012. год. Број: 01-06-140/2012-1
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Владимиру Вили, председнику Већа
градске општине Костолац
- Биљани Вељковић, начелнику Градске
општине Костолац
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за
привреду и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
55
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев Основне школе “ Јован Цвијић“ из Костолца
за одобрење додатних средстава за медицинске
услуге, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности и Одељења за привреду и финансије,
па је на основу члана члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
“Јован Цвијић“ из Костолца за одобрење додатних
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средстава за медицинске услуге са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности градске управе
града Пожаревца од 4. децембра 2012. године
и одобравају се средства за покриће трошкова
медицинских услуга у износу од 6.918,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “ Јован
Цвијић” Костолац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4243- Медицинске услуге у износу
од 6.918,00 динара)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631 –
Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана
ОШ “ Јован Цвијић” Костолац за 2012. годину, са
Економске класификације 4243- Медицинске услуге
у износу од 6.918,00 динара)
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Јован Цвијић” Костолац да сходно
овом Решењу изврше измене у својим Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном
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У Пожаревцу, 21.12.2012. г. Број: 01-06-140/ 2012 -22
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
-

Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
Серџу Крстаноском, директору ОШ
”Јован Цвијић“ Костолац
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

56
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Вук Караџић” Пожаревац, за одобрење
додатних новчаних средстава за накнаде за превоз
запослених, трошкове платног промета, комуналне
услуге и медицинске услуге, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело

25.12.2012.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ОШ
“Вук Караџић” Пожаревац број: 01-40-1608/2012 од
27. новембра 2012. године за одобрење додатних
средстава, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца од 4.
децембра 2012. године и изјашњењем Одељења за
привреду и финансије од 11. децембра 2012. године
и одобравају средства у укупном износ од 125.000
динара и то:
- за трошкове платног промета средства у
износу од 100.000,00 динара и
- за медицинске услуге средства у износу
од 25.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ “Вук
Караџић” Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4211-Трошкови платног промета
у износу од 100.000,00 динара, на Економску
класификацију 4243- Медицинске услуге у износу
од 25.000,00 динара)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631 –
Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана
ОШ “Вук Караџић” Пожаревац за 2012. годину,
на Економску класификацију 4211-Трошкови
платног промета у износу од 100.000,00 динара,
на Економску класификацију 4243- Медицинске
услуге у износу од 25.000,00 динара)

25.12.2012.
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IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Вук Караџић” Пожаревац да сходно
овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/ 2012 -22
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Радивоју Јаковљевићу, директору ОШ
“Вук Караџић” Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Јован Цвијић” Костолац, за одобрење
додатних новчаних средстава за трошкове платног

Број 13 - Страна 89

промета и комуналне услуге, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске
управе града Пожаревца и Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца
, па је на основу члана члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
ОШ “Јован Цвијић” Костолац број: 06-40-1579/2012
од 21. новембра 2012. године за одобрење додатних
средстава, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца од 4.
децембра 2012. године и одобравају средства за
трошкове платног промета у износу од 50.000,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “Јован
Цвијић” Костолац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4211-Трошкови платног промета у
износу од 50.000,00 динара ).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631 –
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Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана
ОШ “Јован Цвијић” Костолац за 2012. годину, са
Економске класификације 4211-Трошкови платног
промета у износу од 50.000,00 динара ).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Јован Цвијић” Костолац да сходно
овом Решењу изврше измене у својим Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-26
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту на
посл. предшколског и школског образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет и
финансије Одељења за привреду и финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Серџу Крстаноском, директору ОШ “Јован
Цвијић” Костолац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је

25.12.2012.

захтев Основне школе „Свети Сава“ Пожаревац за
одобрење додатних новчаних средстава за текуће
поправке и одржавање зграде, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске
управе града Пожаревца и Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца,
па је на основу члана члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Свети Сава”
Пожаревац број: 06-40-1617/2012 од 28. новембра
2012. године за одобрење додатних средстава, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 4. децембра
2012. године и Одељењем за привреду и финансије
од 11. децембра 2012. године и одобравају средства
за покриће трошкова санације санитарних чворова
у износу од 124.200,00 динара (сходно понуди
„Синграп“ д.о.о., број: 14-12 од 26. новембра 2012.
године)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “Свети Сава
” Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4251-Текуће поправке и одржавање
зграда у износу од 124.200,00 динара).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града

25.12.2012.
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Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “Свети
Сава ” Пожаревац за 2012. годину, са Економске
класификације 4251-Текуће поправке и одржавање
зграда у износу од 124.200,00 динара).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Свети Сава” Пожаревац да сходно
овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/ 2012 -28
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финансије
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора

-
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Маргарети Секуловић, директору ОШ
„Свети Сава“ Пожаревац
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове

59
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев ОШ “Свети Сава” Пожаревац, за одобрење
додатних новчаних средстава за трошкове платног
промета, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца и
изјашњењем Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, па је на основу
члана члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Свети Сава”
Пожаревац број: 06-40-1647/2012 од 3. децембра
2012. године за одобрење додатних средстава
за покривање трошкова платног промета, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца од 4. децембра
2012. године и одобравају средства у износу од
35.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “Свети
Сава” Пожаревац за 2012. годину, на Економску
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класификацију 4211- Трошкови платног промета и
банкарских услуга у износу од 35.000,00 динара)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631 –
Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана
ОШ “Свети Сава” Пожаревац за 2012. годину, на
Економску класификацију 4211- Трошкови платног
промета и банкарских услуга у износу од 35.000,00
динара)
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Свети Сава” Пожаревац да сходно
овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број:01-06-140/2012-29
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања

-

25.12.2012.

Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
Маргарети Секуловић, директорки ОШ
“Свети Сава” Пожаревац
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало
је захтев Основне школе “Краљ Александар I”
Пожаревац, за одобрење додатних новчаних
средстава за трошкове платног промета, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца и Одељења
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
“Краљ Александар I” Пожаревац број: 06-401645/2012 од 3. децембра 2012. године за одобрење
додатних средстава, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца од 4. децембра 2012. године и одобравају
средства за покриће трошкова платног промета у
износу од 50.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела:
1 - Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1: Градоначелник и Градско веће, Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и

25.12.2012.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.

фискални послови и спољни послови, Позиција 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ
“Краљ Александар I” Пожаревац за 2012. годину, на
Економску класификацију 4211- Трошкови платног
промета и банкарских услуга у износу од 50.000,00
динара)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631
– Текући трансфери (У оквиру Финансијског
плана ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац за
2012. годину, на Економску класификацију 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга у
износу од 50.000,00 динара)
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац да
сходно овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-30
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
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Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Горану Сегеру, директору ОШ “Краљ
Александар I” Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев Економско трговинске школе из Пожаревца
за одобрење додатних средстава ради покрића
трошкова одржавања зграда,покрића трошкова
доприноса за ПИО и здравствено за ученике као
и чланарине и покрића трошкова санитарног
прегледа ученика са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности и Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца
, па је на основу члана члана 86. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Економско трговинске школе из Пожаревца број:
06-40-1497/2012 од 1. новембра 2012. године, те се
одобравају средства у износу од 26.530,00 динара,
на име покрића трошкова санитарног прегледа
ученика и наставник практичне наставе.
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II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе из Пожаревца за 2012. годину, на
Економску класификацију 4243- специјализоване
услуге (медицинске услуге) за износ од 26.530,00
динара).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе из Пожаревца за 2012. годину, са
Економске класификације 4243- специјализоване
услуге (медицинске услуге) за износ од 26.530,00
динара).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и Економско-трговинске школе из
Пожаревца да сходно овом Решењу изврше измене
у Финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-32
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

25.12.2012.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Луки Шешуму, директору Економскотрговинске школе из Пожаревца
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. децембра 2012. године, разматрало
је захтев ОШ“Вук Караџић“ из Пожаревца за
одобрење додатних средстава на име штампања
монографије, захвалница и израду плакета у част
обележавања 125 година постојања школе, те је
на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ОШ
“Вук Караџић“ из Пожаревца за одобрење додатних
новчаних средстава за штампање монографије,
захвалница и израду плакета у част обележавања 125

25.12.2012.
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година постојања школе са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца, бр. 06/сл. од 6. новембра 2012. године
и изјашњењем Одељења за привреду и финансије
од 11. децембра 2012. године и одобрава исплата
средстава у износу од 150.000,00 динара.
II
Средства из тачке I овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ бр. 8/11, 2/12 и 11/12), са
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција:
19, Економска класификација 499-Текућа буџетска
резерва, и иста расподелити у оквиру Раздела 3Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање ,
Функција 912- основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – текући трансфери
( У оквиру Финансијског плана ОШ“Вук Караџић“
из Пожаревца за 2012. годину, на Економску
класификацију 4239 – Остале опште услуге).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
- Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање ,
Функција 912- основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – текући трансфери
( У оквиру Финансијског плана ОШ“Вук Караџић“
из Пожаревца за 2012. годину, са Економске
класификацију 4239 – Остале опште услуге).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ“Вук Караџић“ из Пожаревца се
да сходно овом решењу изврше измене у својим
финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном
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У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-23
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Директору
ОШ
„Вук
Караџић“
Пожаревац
- Мирјани Добросављевић, референту на
пословима предшколског и школског
образовања
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет
и финансије
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало
је захтев Политехничке школе Пожаревац за
одобрење додатних новчаних средстава за трошкове
платног промета, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности и Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца, па је
на основу члана члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 4. став 2. и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело

Страна 96 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке
школе Пожаревац број: 01-40-1677/2012 од 6.
децембра 2012. године, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности од 06. децембра 2012.
године, за одобрење додатних средстава за покриће
трошкова платног промета и одобравају средства у
износу од 35.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Политехничке
школе Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4211- Трошкови платног промета и
банкарских услуга у износу од 35.000,00 динара)
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Политехничке
школе Пожаревац за 2012. годину, са Економске
класификације 4211- Трошкови платног промета и
банкарских услуга у износу од 35.000,00 динара)
IV
Задужује се директни корисник Орган управе
и Политехничке школе Пожаревац да сходно овом
Решењу изврше измене у Финансијским плановима
за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.

VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

25.12.2012.
у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-33
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Дејану Савићу, директору Политехничке
школе Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
64
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. децембра 2012. године,
разматрало је захтев Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ из Пожаревца за одобрење
додатних средстава за исплату отпремнине радници
Установе, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности и Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, те је на основу
члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), члана 4. став 2. и члана
17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11,
2/12 и 11/12), донело

25.12.2012.
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Предшколске
установе “Љубица Вребалов“ из Пожаревца, број
01-40-1392 од 9. октобра 2012. године за одобрење
додатних средстава за исплату отпремнине Бојани
Марковић, радници Установе, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности број: 06/сл од
26. новембра 2012. године и одобрава средства у
износу од 259.635,09 динара.
II
Средства из тачке I овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ бр. 8/11, 2/12 и 11/12), са
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција:
19, Економска класификација 499-Текућа буџетска
резерва, и иста расподелити у оквиру Раздела 3Орган управе, Глава 3.7. - Друштвена брига о деци
, Функција 911- предшколско образовање, Позиција
186, Економска класификација 414 – социјална
давања запосленима ( У оквиру Финансијског
плана Предшколске установе „Љубица Вребалов“
из Пожаревца за 2012. годину, на Економску
класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
- Орган управе, Глава 3.7. - Друштвена брига о деци
, Функција 911- предшколско образовање, Позиција
186, Економска класификација 414 – социјална
давања запосленима ( У оквиру Финансијског
плана Предшколске установе „Љубица Вребалов“
из Пожаревца за 2012. годину, са Економске
класификације 4143 – Отпремнине и помоћи).
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и Предшколска установа „Љубица Вребалов“
из Пожаревца се да сходно овом решењу изврше
измене у Финансијском плану за 2012. годину.
V
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије и Одељење
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за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број:01-06-140/2012-34
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Мирјани Добросављевић, референту на
пословима предшколског и школског
образовања
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека за
послове трезора
- Виолети Стојановић, шефу Службе за
послове финансијске оперативе
- Јелени Петровић, шефу Одсека за буџет и
финансије
- Директору Предшколске установе „Љубица
Вребалов“ Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
65
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало
је захтев ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац,
за одобрење додатних новчаних средстава за
текуће поправке и одржавање зграда и објеката
и за трошкове судских такси, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
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25.12.2012.

Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08,3/09 и 7/12), члана 4. став 2. и члана
17. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 8/11,
2/12 и 11/12), донело

IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац да
сходно овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.

I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац број: 0140-1732/2012 од 13. децембра 2012. године за
одобрење додатних средстава, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца од 17.12.2012. године и одобравају
средства за трошкове судских такси у износу од
18.583,00 динара.
Не прихвата се захтев у делу који се односи
на одобрење средства из буџета града за текуће
поправке и одржавање зграда у износу од 15.400,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
217, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ
“Доситеј Обрадовић” Пожаревац за 2012. годину, на
Економску класификацију 4822-Обавезне таксе).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631 –
Текући трансфери (У оквиру Финансијског плана
ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац за 2012.
годину, са Економске класификације 4822-Обавезне
таксе).

VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број:01-06-140/2012-43
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Браниславу Стојановићу, директору
ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
66
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2012. године, разматрало је
захтев Економско-трговинске школе Пожаревац,
за одобрење додатних новчаних средстава за

25.12.2012.
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трошкове платног промета, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Економскотрговинске школе Пожаревац број: 01-40-1703/2012
од 11. децембра 2012. године за добрење додатних
средстава за покриће трошкова платног промета, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности од
13. децембра 2012. године и и одобравају средства
у у износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе Пожаревац за 2012. годину, на
Економску класификацију 4211- Трошкови платног
промета и банкарских услуга )
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе Пожаревац за 2012. годину, са
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Економске класификације 4211- Трошкови платног
промета и банкарских услуга)
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и Економско-трговинска школа Пожаревац
да сходно овом Решењу изврше измене у
Финансијским плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-47
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Луки Шешуму, директору Економскотрговинске школе Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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је захтев ОШ “Десанка Максимовић” Пожаревац
за одобрење додатних новчаних средстава за
трошкове платног промета, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Десанка
Максимовић” Пожаревац број: 01-40-1707/2012 од
12. децембра 2012. године за одобрење додатних
средстава за покриће трошкова платног промета 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 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.9. - Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција 217,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана ОШ “Десанка
Максимовић” Пожаревац за 2012. годину, на
Економску класификацију 4211- Трошкови платног
промета и банкарских услуга )
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела
3 – Орган управе, Глава Глава 3.9. - Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 217, Економска класификација 4631
– Текући трансфери (У оквиру Финансијског
плана ОШ “Десанка Максимовић” Пожаревац за
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2012. годину, са Економске класификације 4211Трошкови платног промета и банкарских услуга)
IV
Задужује се директни корисник Орган
управе и ОШ “Десанка Максимовић” Пожаревац да
сходно овом Решењу изврше измене у Финансијским
плановима за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-04-140/2012-48
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Драгани Петровић, директорки ОШ
“Десанка Максимовић” Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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је захтев Пожаревачке гимназије Пожаревац,
за одобрење додатних новчаних средстава за
трошкове платног промета, са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца, па је на основу члана члана 86.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 4. став 2. и члана 17.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и
11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије Пожаревац број: 01-40-1690/2012 од
10. децембра 2012. године за одобрење додатних
средстава за покриће трошкова платног промета, са
изјашњењем Одељења за друштвене делатности 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 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4211- Трошкови платног промета и
банкарских услуга )
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Пожаревачке
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гимназије Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4211- Трошкови платног промета и
банкарских услуга)
IV
Задужује се директни корисник Орган управе
и Пожаревачка гимназија Пожаревац да сходно овом
Решењу изврше измене у Финансијским плановима
за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број:01-04-140/2012-50
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Спасић, стручни сарадник, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж.шумарства, с.р.
Доставити:
- Мирјани Добросављевић, референту
на посл. предшколског и школског
образовања
- Весни Стевић, начелнику Одељења за
друштвене делатности
- Јелени Петровић, шеф Одсека за буџет
и финансије Одељења за привреду и
финан.
- Славици Вукашиновић, шефу Одсека
за послове трезора
- Данијели
Жуковски,
директорки
Пожаревачке гимназије Пожаревац
- Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
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Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. децембра 2012. године разматрало
је захтев Медицинске школе из Пожаревца за
одобрење додатних средстава за трошкове седнице
Удружења медицинских школа Републике Србије,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08,3/09 и 7/12)
члана 4.став 2 и члана 17. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Медицинске школе из Пожаревца бр. 01-40-1733/2012
од 14. децембра 2012. године, за одобрење додатних
средстава за покриће трошкове седнице Удружења
медицинских школа Републике Србије и одобравају
средства у износу од 30.000,00 динара. (по рачуну
– отпремници бр. 010555, од 20. децембра 2012.
године, „Графарт“ С.Р. Пожаревац,,Шумадијска 55)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), 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 19,
Економска класификација 499 - Текућа буџетска
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3
– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Медицинске
школе Пожаревац за 2012. годину, на Економску
класификацију 4237 „Репрезентација“ ).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 8/11, 2/12 и 11/12), са Раздела 3
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– Орган управе, Глава 3.10. - Средње образовање,
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 219,
Економска класификација 4631 – Текући трансфери
(У оквиру Финансијског плана Медицинске
школе Пожаревац за 2012. годину, са Економске
класификације 4237 „Репрезентација“ )
IV
Задужује се директни корисник Орган управе
и Медицинске школе из Пожаревца да сходно овом
Решењу изврше измене у Финансијским плановима
за 2012. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије и Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 21.12.2012.г. Број: 01-06-140/2012-45
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл. економ.,с.р.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
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