
1

Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 
6. Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, 
бр. 68/15), тачке 7. и 8. Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 
114/15), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 
– др.закон) и члана 32. тачка 6) и 25) Статута Града 
Пожаревца (‘’Службени гласник Града Пожаревца’’, 
бр. 4/13 - пречишћен текст) на седници одржаној дана 
25.2.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе Града 
Пожаревца за 2015. годину

Члан 1.
 Систем локалне самоуправе Града Пожаревца, 
у складу са Законом о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору, чине органи јединице 
локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и друге 
организације које у систему имају обавезу пријављивања 
података о запосленима у Регистар, односно запослене 
чије се плате, односно зараде финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе.

Члан 2.
 Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја 
запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе Града Пожаревца, утврђује се максималан 
број запослених на неодређено време по организационим 
облицима за 2015. годину, и то:

Градска управа Града Пожаревца.............................182
Градско правобранилаштво Града Пожаревца...........3
Управа Градске општине Костолац.............................10

Јавна предузећа:
ЈП „ Дирекција за изградњу Града Пожаревца“………56
ЈП „Топлификација“.........................................................93
ЈКП „Водовод и канализација“.....................................222
ЈКП „Комуналне службе“..............................................208
JКП „Паркинг сервис“.....................................................43
ЈП „Љубичево“..................................................................27

Установе и други организациони облици у области 
културе и образовања:
Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац..
..........................................................................................231
Центар за културу Пожаревац.........................................28
Народни музеј Пожаревац...............................................19
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац....
............................................................................................21
Историјски архив Пожаревац………………………….12
Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић - 
Барили Пожаревац.............................................................5 
Јавна установа културно – спортски центар 
„Пожаревац“ ...................................................................13 
Туристичка организација Пожаревац .........................7

Месне заједнице на територији Града Пожаревца ..10

Установа социјалне заштите:
Центар за социјални рад Пожаревац..............................19

Укупно .....................................................................1209

Члан 3.
 Организациони облици из система локалне 
самоуправе Града Пожаревца, из члана 1. ове одлуке, 
чији је број запослених на неодређено време већи од 
максималног броја запослених, утврђеног овом одлуком, 
у обавези су да смање, односно спроведу рационализацију 
запослених на неодређено време најмање до утврђеног 
максималног броја за свој организациони облик, у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Сваки организациони облик у циљу успешног и 
ефикасног обављања послова, може да смањи, односно 
спроведе рационализацију броја запослених и у већем 
обиму од броја утврђеног у члану 2. ове одлуке.

Члан 4.
Организациони облици у систему локалне 

самоуправе Града Пожаревца, дужни су да податке о 
броју запослених и ангажованих лица објављују на својој 
веб презентацији, квартално у току године.

Члан 5.
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца”, а објавиће се и 
на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Година XLVIII Број 1 ПОЖАРЕВАЦ 25.02.2016.

СКУПШТИНА  ГРАДА  ПOЖАРЕВЦА
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.
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 На основу члана 29. ст. 3. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 
и 68/15), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта 
о мрежи основних школа („Службени гласник РС“, 
бр. 80/10) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града 
Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
4/13– пречишћени текст) Скупштина Града Пожаревца 
на седници одржаној 24.12.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Члан 1.
 Овом одлуком утврђује се мрежа основних 
школа на територији Града Пожаревца ( у даљем тексту: 
Одлука).
 Број и просторни распоред основних школа из 
става 1. овог члана саставни је део ове одлуке.
      

Члан 2.
 Мрежу основних школа чине основне школе које 
делатност основног образовања и васпитања обављају 
у седишту и ван седишта, организовањем издвојених 
одељења.

Члан 3.
  Основно образовање и васпитање ученика траје 
осам година и остварује се у два образовна циклуса и 
то први циклус од првог до четвртог разреда и други 
циклус од петог до осмог разреда, који се организује у 
осам основних школа и 24 издвојена одељења.

Члан 4.
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о броју и просторном распореду дечијих 
вртића и основних школа у Општини Пожаревац 
(„Службени гласник Општине Пожаревац “, бр. 4/07 ). 
  

Члан 5.
 Ова одлука по добијању сагласности 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије објављује се у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“ и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.

У Пожаревцу, 24.12.2015. године Број : 01-06-264/7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Број и просторни распоред основних школа на 
територији Града Пожаревца

Ред.
бр.

Седиште школе у 
месту

Назив основне 
школе

Издвојено 
одељење у 

месту

Разредност

1. Пожаревац, 
Јована 

Шербановића 
бр. 10

ОШ „Доситеј 
Обрадовић“

I до VIII

2. Пожаревац, Симе 
Симића бр. 3

ОШ „Краљ 
Александар I”

I до VIII

3. Пожаревац, 
Шесте личке 

дивизије бр.32

ОШ „Десанка 
Максимовић“

I до VIII

4. Пожаревац, 
Моравска бр. 2

ОШ „Вук Караџић“
Забела 

Дубравица
Батовац
Брежане 
Живица 

Драговац

I до VIII
I до VIII
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV

5. Пожаревац, 
Војске 

Југославије 
бр. 18

ОШ „Свети Сава“
Ћириковац
Казнено-
поправни 

завод за жене 
Пожаревац 
– основно 

образовање 
одраслих
Казнено-
поправни 

завод 
Пожаревац у 

Забели -
основно 

образовање 
одраслих

I до VIII
I до IV 

I, II и III 
циклус

I, II и III
циклус

6. Лучица, 15 
октобра бб.

ОШ „Милош 
Савић“

Пољана 
Пругово

I до VIII

I до VIII
I до IV

7. Брадарац, 
Светосавска бб.

ОШ „Божидар 
Димитријевић 

Козица“ Речица
Кличевац

Дрмно 
Маљуревац
Бубушинац
Братинац
Набрђе
Трњане
Kасидол

Баре
Берање

I до VIII

I до IV
I до VIII
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV
I до IV

I до VIII
I до IV
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8. Костолац, 
Првомајска бр. 1 

ОШ „Јован 
Цвијић“

Стари 
Костолац

Петка 
Кленовник

Острово

I до VIII

I до IV

I до IV
I до IV
I до IV

Број и просторни распоред основног музичког 
образовања на територији Града Пожаревца

Ред.
бр.

Седиште школе у 
месту

Назив основне 
школе

Издвојено 
одељење у 

месту

Разредност

1. Пожаревац, 
Кнеза Лазара 

бр. 1

Школа за основно 
и средње музичко 

образовање 
„Стеван 

Мокрањац“
Костолац

Мало Црниће 
Велико 

Градиште
Кучево

I до VI

I до VI
I до VI
I до VI

I до VI
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На основу члана 20. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
72/11, 88/13 и 105/14), члана 6,7,8,9,10,12,13,14. и 15. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 24/12, 48/15 и 99/15), члана 32. став 1. тачка 
18)   Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/14- пречишћен текст), Скупштина 

Града Пожаревца на седници одржаној 25.2.2016. године, 
донела је 

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О НАДЛЕЖНОСТИ, УСЛОВИМА И 

ПОСТУПЦИМА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА

Члан 1.
 У Одлуци о надлежности, условима и 
поступцима давања у закуп пословних просторија 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/13), 
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у члану 8. став 1. тачка на крају се замењује тачком и 
запетом и додају се речи: „време и место одржавања 
јавног надметања, односно јавног отварања приспелих 
понуда; висину и начин полагања депозита, односно 
висину и време трајања банкарске гаранције; назнаку да 
се у пријави, односно писменој понуди, обавезно наводи 
број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита; 
датум и време разгледања непокретности која се даје у 
закуп.“

Члан 2.
 У члану 13. тачка на крају става 2. замењује 
се запетом и додају се речи: „ или ће комисија позвати 
понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да 
у року од три дана од дана пријема позива, доставе 
нову писмену затворену понуду, са увећаним износом 
закупнине у односу на претходно дату понуду, а које 
понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег 
понуђача.“
 У члану 13. после става 2. додаје се нови  став 3., 
који гласи:
 „Уколико понуђачи из става 2. овог члана у 
року од три дана не доставе нову понуду, односно ако 
су понуђачи доставили нову понуду са истоветном 
закупнином, комисија задржава право да избор 
најповољнијег понуђача изврши по слободном 
уверењу.“
 Досадашњи ставови 3,4. и 5.  постају ставови 
4,5. и 6.

Члан 3.
 У члану 15. став 1. алинеја прва, после речи: 
„за остваривање прихода“, уместо тачке и запете додају 
се запета и речи: „агенције, дирекције и друге службе и 
организације чији је оснивач носилац права јавне својине, 
а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих 
носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;“.
 У члану 15. став 1. алинеја седма мења се и 
гласи:
 „ - када се пословна просторија не изда у закуп 
ни после спроведених четири и више поступака јавног 
оглашавања, али не испод 50% од тржишне висине 
закупнине за ту непокретност, чији износ умањења 
утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине 
према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што 
у том случају рок трајања закупа не може бити дужи од 
три године;“.

Члан 4.
 У члану 17. додаје се став 7. који гласи:
 „Закупац може бити ослобођен плаћања 
закупнине током периода извођења радова који имају 
карактер инвестиционог одржавања на закупљеној 
непокретности за период док трају радови, а најдуже 
шест месеци, на основу посебно образложене одлуке 
Градског већа Града Пожаревца.“.

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

У Пожаревцу,   25.2.2016. године Број: 01-06-7/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

4

На основу члана 100. Закона о заштити животне 
средине (,,Службени гласник Републике Србије“ бр. 
135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09-др. закон и 43/11 
- одлука УС ) и члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града 
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
4/13 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на 
седници одржаној дана 25.2.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о образовању буџетског фонда за 

заштиту животне средине (,,Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 10/09) у члану 1. речи: „и то као 
индиректни корисник буџетских средстава у оквиру 
Раздела 3- Градска управа; Глава – 3.3 – Фонд за заштиту 
животне средине; функција- 530- смањење загађености; 
Извор финансирања- приходи из буџета“ бришу се.
 

Члан 2.
 У члану 4. став 2. речи: „овог индиректног 
корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града“ 
бришу се.

Члан 3.
У члану 7. став 4. речи :,,Скупштина Града“, 

замењују се речима:,, Градско веће“.
У члану 7. став 5. речи :,,Одељење за привреду и 

финансије“, замењују се речима : „надлежно Одељење.“

Члан 4.
Члан 8. брише се.

Члан 5.
У члану 10. речи:,,Одељење за привреду и 

финансије“, замењују се речима :,, надлежно Одељење.“

Члан 6.
У члану 11. речи:,, Одељење за привреду и 

финансије Градске управе Града Пожаревца“, замењују 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА25.02.2016. Број 1 - Страна 7

се речима: ,,надлежно одељење Градске управе Града 
Пожаревца.“

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.

У Пожаревцу,25.2.2016. године Број: 01-06-7/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

5

 На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08 - други закон, 41/09 и 112/15) и члана 32. 
став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 4/13 - пречишћен текст), 
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 
25.2.2016, донела је

Програм o изменама Програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Пожаревца за 2015. годину

I
У Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Града 
Пожаревца за 2015. годину ( „Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 12/15),  у табели 15б, у колони, број 
јавног надметања: 

-  у јавном надметању 27 број јавног надметања 26 
замењује се бројем 27;

- у јавном надметању 28 број јавног надметања 27 
замењује се бројем 28;

- у јавном надметању 29 број јавног надметања 28 
замењује се бројем 29;

-  у јавном надметању 30 број јавног надметања 29 
замењује се бројем 30;

-  у јавном надметању 31 број јавног надметања 30 
замењује се бројем 31;

-  у јавном надметању 32 број јавног надметања 31 
замењује се бројем 32;

-  у јавном надметању 33 број јавног надметања 32 
замењује се бројем 33;

-  у јавном надметању 34 број јавног надметања 32 
замењује се бројем 34;

-  у јавном надметању 35 број јавног надметања 33 
замењује се бројем 35;

-  у јавном надметању 36 број јавног надметања 34 
замењују се бројем 36;

-  у јавном надметању 37 број јавног надметања 34 
замењује се бројем 37;

-  у јавном надметању 38 број јавног надметања 35 
замењује се бројем 38; 

-  у јавном надметању 39 број јавног надметања 36 
замењује се бројем 39;

-  у јавном надметању 40 број јавног надметања 37 
замењује се бројем 40;

-  у јавном надметању 41 број јавног надметања 38 
замењује се бројем 41; 

-  у јавном надметању 42 број јавног надметања 39 
замењује се бројем 42;

-  у јавном надметању 43 број јавног надметања 40 
замењује се бројем 43; 

-  у јавном надметању 44 број јавног надметања 41 
замењује се бројем 44;

-  у јавном надметању 45 број јавног надметања 42 
замењује се бројем 45;

-  у јавном надметању 46 број јавног надметања 42 
замењује се бројем 46; 

-  у јавном надметању 47 број јавног надметања 43 
замењује се бројем 47;

-  у јавном надметању 48 број јавног надметања 44 
замењује се бројем 48; 

-  у јавном надметању 49 број јавног надметања 45 
замењује се бројем 49;

-  у јавном надметању 50 број јавног надметања 46 
замењује се бројем 50;

-  у јавном надметању 51 број јавног надметања 47 
замењује се бројем 51;

-  у јавном надметању 52 број јавног надметања 48 
замењује се бројем 52; 

-  у јавном надметању 53 број јавног надметања 49 
замењује се бројем 53;

-  у јавном надметању 54 број јавног надметања 50 
замењује се бројем 54;

- у јавном надметању 55 број јавног надметања 51 
замењује се бројем 55; 

-  у јавном надметању 56 број јавног надметања 52 
замењује се бројем 56; 

-  у јавном надметању 57 број јавног надметања 52 
замењује се бројем 57; 

-  у јавном надметању 58 број јавног надметања 53 
замењује се бројем 58;

-  у јавном надметању 59 број јавног надметања 54 
замењује се бројем 59;

-  у јавном надметању 60 број јавног надметања 55 
замењује се бројем 60;

-  у јавном надметању 61 број јавног надметања 56 
замењује се бројем 61; 

-  у јавном надметању 62 број јавног надметања 57 
замењује се бројем 62;

-  у јавном надметању 63 број јавног надметања 58 
замењује се бројем 63; 

-  у јавном надметању 64 број јавног надметања 59 
замењује се бројем 64;

-  у јавном надметању 65 број јавног надметања 60 
замењује се бројем 65;

-  у јавном надметању 66 број јавног надметања 61 
замењује се бројем 66;
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-  у јавном надметању 67 број јавног надметања 62 
замењује се бројем 67;

-  у јавном надметању 68 број јавног надметања 63 
замењује се бројем 68;

-  у јавном надметању 69 број јавног надметања 64 
замењује се бројем 69;

-  у јавном надметању 70 број јавног надметања 65 
замењује се бројем 70; 

-  у јавном надметању 71 број јавног надметања 66 
замењује се бројем 71; 

-  у јавном надметању 72 број јавног надметања 67 
замењује се бројем 72; 

-  у јавном надметању 73 број јавног надметања 68 
замењује се бројем 73; 

-  у јавном надметању 74 број јавног надметања 69 
замењује се бројем 74; 

-  у јавном надметању 75 број јавног надметања 70  
замењује се бројем 75;

-  у јавном надметању 76 број јавног надметања 70  
замењује се бројем 76; 

-  у јавном надметању 77 број јавног надметања 71 
замењује  се бројем 77; 

-  у јавном надметању 78 број јавног надметања 72 
замењује  се бројем 78;

-  у јавном надметању 79 број јавног надметања 73 
замењује  се бројем 79;

-  у јавном надметању 80 број јавног надметања 74 
замењује се бројем  80; 

-  у јавном надметању 81 број јавног надметања 76 
замењује се бројем  81;

-  у јавном надметању 82 број јавног надметања 75 
замењује се бројем 82;

-  у јавном надметању 83 број јавног надметања 76 
замењује се бројем 83; 

-  у јавном надметању 84 број јавног надметања 77 
замењује се бројем 84; 

-  у јавном надметању 85 број јавног надметања 78 
замењује се бројем 85; 

-  у јавном надметању 86 број јавног надметања 79 
замењује се бројем 86; 

-  у јавном надметању 87 број јавног надметања 80 
замењује се бројем 87; 

-  у јавном надметању 88 број јавног надметања 81 
замењује се бројем 88; 

-  у јавном надметању 89 број јавног надметања 82 
замењује се бројем 89; 

-  у јавном надметању 90 број јавног надметања 82 
замењује се бројем 90; 

-  у јавном надметању 91 број јавног надметања 83 
замењује се бројем 91; 

-  у јавном надметању 92 број јавног надметања 84 
замењује се бројем 92“.

II
Овај Програм о изменама Програма заштите, 

уређења и коришћења  пољопривредног земљишта на  
територији града за 2015. годину објавити у „Службеном 
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/3

СКУПШТИНА  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

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

6

 На основу члана 122. Одлуке о комуналном 
уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) и члана 32. став 1. тачка 11) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина 
Града Пожаревца на седници од 25.2.2016. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм радова на 

одржавању зелених површина јавне намене у 
Пожаревцу, Програм радова на одржавању  зелених 

површина јавне намене у Костолцу, Програм 
радова на одржавању спомен парка на „Чачалици“ 

у Пожаревцу и Програм радова на одржавању 
прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу, за 2016. 

годину

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програме одржавања 
за 2016. годину, усвојене од стране Надзорног одбора ЈП 
„Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац:

а)  Програм одржавања јавних зелених 
површина у Пожаревцу за 2016. годину у 
износу од 14.100.518,53 динара, Одлука 
Надзорног одбора бр. 192/3-1 од 22. јануара 
2016. године;

б)  Програм одржавања јавних зелених 
површина у Костолцу за 2016. годину у 
износу од 5.438.123,76 динара, Одлука 
Надзорног одбора бр. 192/3-2 од 22. јануара 
2016. године;

в)  Програм одржавања спомен парк „Чачалица“ 
у Пожаревцу за 2016. годину у износу од 
9.249.927,96 динара, Одлука Надзорног 
одбора бр. 192/3-3 од 22. јануара 2016. 
године;

г)  Програм одржавања прилазних путева у 
Пожаревцу и Костолцу за 2016. годину 
у износу од 3.765.946,80 динара, Одлука 
Надзорног одбора бр. 192/3-4 од 22. јануара 
2016. године;

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

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/4
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

 
7

На основу члана 10. став 2. и 3. и члана 45. и 
46. Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним 
путевима („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 5/2009) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца 
на седници од 25.2.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм одржавања 
семафора у 2016. години, Програм одржавања 
хоризонталне и вертикалне сигнализације у 

Пожаревцу и Програм одржавања улица, локалних 
и некатегорисаних путева у 2016. години 

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програме одржавања 
за 2016. годину, усвојене од стране Надзорног одбора ЈП 
„Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац:

а)  Програм одржавања семафора за 2016. 
годину у износу од 3.705.600,00 динара, 
Одлука Надзорног одбора бр. 192/3-7 од 22. 
јануара 2016. године;

б)  Програм одржавања хоризонталне и 
вертикалне сигнализације у 2016. години 
у износу од 7.329.349,20 динара, Одлука 
Надзорног одбора бр. 192/3-6 од 22. јануара 
2016. године;

в)  Програм одржавања улица, локалних и 
некатегорисаних путева у 2016. години у 
износу од 33.571.800,00 динара, Одлука 
Надзорног одбора бр. 192/3-5 од 22. јануара 
2016. године;

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

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

8

Скупштина Града Пожаревца је, на седници од 
25.2.2016. године, разматрала Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Љубичево” у Пожаревцу, бр. 625/5 са 
седнице одржане дана 10. децембра 2015. године па је 

на основу члана 26. став 1. тачка 3) Одлуке о промени 
одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љубичево” у 
Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
2/13) и члана 32. став 1. тачка 25), а у вези члана 32. став 
1. тачка 9) Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 4/13 — пречишћен текст), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ЉУБИЧЕВО” У ПОЖАРЕВЦУ О ПРОДАЈИ 

КОЊА, БР. 625/5 ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Љубичево” у Пожаревцу, 
бр. 625/5 са седнице одржане дана 10. децембра 2015. 
године, о продаји два коња различитих категорија и три 
приплодне кобиле.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

На основу члана 32. став 1. тачка 6)  Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 
4/13- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на 
седници одржаној дана 25.2.2016. године, донела је     

  

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

I Уговора о пословно-техничкој сарадњи на  
реализацији Програма гасификације насеља Града 

Пожаревца
 

I
 Даје се сагласност на текст предлога  Анекса I 
Уговора о пословно-техничкој сарадњи на  реализацији 
Програма гасификације насеља Града Пожаревца, који 
се има закључити између Града Пожаревца као учесника 
у изградњи, Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад као 
инвеститора и „Gas invest“ доо. Београд као стратешког 
партнера, а који чини саставни део овог решења.

II
 Ово решење ступа на снагу даном доношења.
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III
  Ово решење  објавити  у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.
 

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број:  01-06-7/9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 
4/13- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца на 
седници одржаној дана 25.2.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о овлашћењу лица за потписивање Анекса I Уговора 

о пословно-техничкој сарадњи на реализацији 
Програма гасификације насеља Града Пожаревца

I
Овлашћује се Миомир Илић дипл. инж. шумарства, 

градоначелник Града Пожаревца, да потпише Анекса I 
Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији 
Програма гасификације насеља Града Пожаревца, 
који се има закључити између Града Пожаревца, улица 
Дринска број 2, Пожаревац, матични број: 07271239 
,ПИБ: 100438011 , шифра делатности 8411, као учесника 
у изградњи, Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, 
улица Народног фронта број 12, које заступа генерални 
директор Душан Бајатовић, матични број 20084600, ПИБ 
104056656, као инвеститора и „Gas invest“ доо. Београд, 
улица Драгослава Срејовића број 1, Београд, које заступа 
директор Бранимир Бабарогић, матични број 17418548, 
ПИБ 102016670 као стратешког партнера. 

II
 Ово решење ступа на снагу даном доношења.

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

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
 Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 
3, 12. и члана 55. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15- аут. тумачење и 68/15) и члана 32. тачка 
10) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Пожаревца, на седници одржаној 25.2.2016. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланице Школског одбора 

Пожаревачке гимназије у Пожаревцу

I
 Разрешава се дужности чланицe Школског 
одбора Пожаревачке гимназије у Пожаревцу:

1. Ловре Надица из Пожаревца, ул. Дунавска 
бр. 49/22, као представница локалне 
самоуправе.

II
 Именује се за чланицу Школског одбора 
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу: 

1. Николић Братислава из Дубравице, као 
представница локалне самоуправе;

III
Изборни период новоименоване чланице траје 

до истека мандата школског одбора.

IV
Ово решење је коначно.

V
 
 Ово решење ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.

Образложење 
Чланом 53. Закона о основама система образовања 

и васпитања предвиђено је да је орган управљања у школи 
Школски одбор.

Чланом 54. Закона о основама система образовања 
и васпитања предвиђено је да орган управљања има девет 
чланова, укључујући и председника.

Такође, овим чланом предвиђено је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања.

Орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе.

Чланове органа управљања из реда запослених 
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко 
веће, а из реда родитеља -Савет родитеља, тајним 
изјашњавањем.

Такође чланом 54. предвиђено је да за члана 
органа управљања не може да буде предложено ни 
именовано лице у случајевима прописаним наведеним 
чланом.
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Чланом 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа 
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице локалне 
самоуправе може да разреши и пре истека мандата, 
поједине чланове укључујући и председника или орган 
управљања установе.

Комисији за избор и именовање предложено 
је разрешење дужности чланице Школског одбора 
Пожаревачке гимназије, Ловре Надице из Пожаревца, ул. 
Дунавска бр. 49/22, као представницe локалне самоуправе 
и именовање Николић Братиславе из Дубравице, као 
представницe локалне самоуправе. 

На основу rope наведеног Комисија за избор и 
именовања налази да су испуњени услови за разрешење 
и именовање чланице Школског одбора Пожаревачке 
гимназије у Пожаревцу, те предлаже Скупштини града 
Пожаревца да донесе решењe како је предложено.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема истог.

У Пожаревцу, 25.2.2016. године Број: 01-06-7/7a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 53. став 2, члана 54. став 1, 2, 
3, 12. и члана 55. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15- аут. тумачење и 68/15) и члана 32. тачка 
10) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина 
Града Пожаревца, на седници одржаној 25.2.2016. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Основнe школe “Божидар Димитријевић-Козица” у 

Брадарцу

I
 Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основнe школe ,,Божидар Димитријевић - Козица“ у 
Брадарцу:

1. Стевић Томислав из Берања, као представник 
локалне самоуправе.

II
 Именује се за члана Школског одбора Основнe 
школe ,,Божидар Димитријевић -Козица“ у Брадарцу:

1. Николић Живадин из Кличевца, као 
представник локалне самоуправе;

III
Изборни период новоименованог члана траје до 

истека мандата школског одбора.

IV
Ово решење је коначно.

V
Ово решење ступа на снагу даном објављивања 

у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.

Образложење 
Чланом 53. Закона о основама система 

образовања и васпитања предвиђено је да је орган 
управљања у школи Школски одбор.

Чланом 54. Закона о основама система образовања 
и васпитања предвиђено је да орган управљања има девет 
чланова, укључујући и председника.

Такође, овим чланом предвиђено је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања.

Орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе.

Чланове органа управљања из реда запослених 
предлаже Васпитно образовано, односно Наставничко 
веће, а из реда родитеља -Савет родитеља, тајним 
изјашњавањем.

Такође чланом 54. предвиђено је да за члана 
органа управљања не може да буде предложено ни 
именовано лице у случајевима прописаним наведеним 
чланом.

Чланом 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања предвиђено је да мандат органа 
управљања траје 4 године, а Скупштина јединице локалне 
самоуправе може да разреши и пре истека мандата, 
поједине чланове укључујући и председника или орган 
управљања установе.

Комисији за избор и именовање предложено је 
разрешење дужности члана Школског одбора Основнe 
школe ,,Божидар Димитријевић - Козица“ у Брадарцу, 
Стевић Томислава из Берања, као представника локалне 
самоуправе и именовање Николић Живадин из Кличевца, 
као представника локалне самоуправе.

На основу rope наведеног Комисија за избор и 
именовања налази да су испуњени услови за разрешење 
и именовање члана Школског одбора Основнe школe 
,,Божидар Димитријевић - Козица“ у Брадарцу, те 
предлаже Скупштини града Пожаревца да донесе 
решење како је предложено.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема истог.

У Пожаревцу, 25.2.2016. године   Број: 01-06-7/7б



25.02.2016.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦАСтрана 12 - Број 1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 17. и 18. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 
83/14 и 58/15 ), члана 2, 3. став 1. и члана 15. Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 126/14), Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр.13/15) и члана 26. став. 3. Пословника 
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени 
гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), Градско веће 
Града Пожаревца на седници одржаној дана 8. фебруара 
2016. године, доноси

О Д Л У К У
о распоређивању средстава за суфинансирање 

проjеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији Града 

Пожаревца за 2016. годину

Члан 1.
Укупан износ средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији Града Пожаревца за 
2016. годину у буџету Града Пожаревца је 4.000.000,00 
динара. 

Средства из става 1. ове одлуке распоређују се 
на следећи начин:

- Суфинансирање пројеката путем конкурса/
јавног позива у износу од 3.800.000,00 
динара и

- Суфинансирање пројеката путем 
појединачних давања у износу од 200.000,00 
динара. 

Члан 2.
Укупан износ средстава за суфинансирање 

пројеката путем конкурса / јавног позива, распоређују се 
на следећи начин:

- суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја у износу од 3.420.000,00 
динара;

-  суфинансирање пројеката организовања 
и учешћа на стручним, научним и 
пригодним скуповима, као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у 
области јавног информисања у износу од 
380.000 ,00 динара.

Члан 3.
Средства опредељена за појединачна давања из 

члана 1. став 2. алинеја друга ове одлуке расподељују се 
без спровођења јавног конкурса.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о 
распоређивању средстава за суфинансирање проjеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији Града Пожаревца за 2016. 
годину, садржан је у члану 17. и 18. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 
83/14 и 58/15), члану 2. и 3. став 1. и члану 15. Правилника 
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 126/14) и Одлуци о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину(„Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/15). 

Чланом 17. Закона о јавном информисању и 
медијима прописано је да Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе 
обезбеђује из буџета део средстава за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања и 
распоређује их на основу спроведених јавних конкурса 
(у даљем тексту: конкурс) и појединачним давањима, на 
основу принципа о додели државне помоћи и заштити 
конкуренције, без дискриминације. За појединачна 
давања може се определити највише 5% средстава од 
укупно опредељених средстава за остваривање јавног 
интереса путем јавних конкурса.

Чланом 18. истог закона прописано је да се 
конкурс расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја;
2) организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у области јавног 
информисања.
 Конкурс се расписује за суфинансирање 
пројеката чија реализација не може бити дужа од три 
године.
 

Чланом 2. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања прописано је да ради остваривања 
јавног интереса у области јавног информисања, који је 
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању 
и медијима, Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, обезбеђују из свог буџета 
средства за суфинасирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања.

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПOЖАРЕВЦА
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Чланом 3. став 1. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања прописано је да се средства из члана 
2. овог правилника распоређују у току године, на основу 
спроведеног јавног конкурса и на основу појединачних 
давања, у складу са правилима о додели државне помоћи 
и заштити конкуренције, без дискриминације.

Чланом 15. став 1. Правилника прописано је да 
од укупно опредељених средстава за конкурс, најмање 
90% износа средстава мора бити намењен пројектима 
производње медијских садржаја, а највише 10% износа 
средстава мора бити намењен пројектима организовања 
и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, 
као и пројектима унапређивања професионалних и 
етичких стандарда у области јавног информисања.

 
 Чланом 26. став. 3. Пословника о раду Градског 

већа Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), прописано је да се одлуком 
на општи начин уређују питања из надлежности Градског 
већа.

Имајући напред наведено предлаже се Градском 
већу да донесе Одлуку о распоређивању средстава 
за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији Града Пожаревца за 
2016. годину.

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте ове одлуке на 
буџет Града Пожаревца утврђено је да су за реализацију 
ове одлуке обезбеђена средства у Одлуци о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 13/15), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Глава 5.1. Градска управа, Програм 15: Локална 
самоуправа, Програмска класификација: 0602-0006, 
Програмска активност: Информисање, функција-130 – 
Опште услуге, Позиција 120, Економска класификација 
454- Субвенције приватним предузећима, у износу од 
4.000.000,00 динара.

Реализација предложене одлуке не изискује 
додатна финансијска средства из буџета Града Пожаревца 
за 2016. годину.

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године 
Број: 01-06-22/2016-13

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке
- начелнику Одељења за друштвене 

делатности 

2 

На основу члана 18. и 19. став 1. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 
83/14 и 58/15), члана 4. став 1. и члана 15. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања („Службени гласник РС“, 
бр. 126/14), Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 13/15) 
и члана 26. став 3. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
1/15 и 7/15),  Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 8. фебруара 2016. године, доноси

О Д Л У К У
о расписивању конкурса / јавног позива за 

суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији Града 
Пожаревца за 2016. годину

Члан 1.
 Средства за суфинансирање пројеката из 

области јавног информисања путем конкурса / јавног 
позива за 2016. годину опредељена су у укупном износу 
од 3.800.000,00 динара. 
  Укупан износ средстава се распоређује на 
следећи начин: 

1. за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса из области јавног информисања у 
износу од 3.420.000,00 динара;

2.  за суфинансирање пројеката организовања 
и учешћа на стручним, научним и 
пригодним скуповима, као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у 
области јавног информисања у износу од 
380.000,00 динара.

  Градско веће Града Пожаревца расписује 
Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
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Града Пожаревца за 2016. годину у износу од 3.420.000,00 
динара.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.
       

О б р а з л о ж е њ е
  Правни основ за доношење Одлуке о расписивању 
конкурса / јавног позива за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
Града Пожаревца за 2016. годину, садржан је у члану 18. 
Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), члану 4. став 1. и 15. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, бр. 126/14), Одлуци о буџету 
Града Пожаревца за 2016. годину(„Служени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 13/15) и члану 26. став 3. 
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), 
. 

Чланом 18. Закона о јавном информисању 
и медијима прописано је да се конкурс расписује за 
пројекте:

1) производње медијских садржаја;
2) организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима као и унапређивања 
професионалних и етичких стандарда у области јавног 
информисања.
Износ средстава намењених пројектима производње 
медијских садржаја не може бити мањи од 90% износа 
средстава опредељених за конкурс.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката 
чија реализација не може бити дужа од три године.

Чланом 15. став 1. Правилника прописано је да 
од укупно опредељених средстава за конкурс, најмање 
90% износа средстава мора бити намењен пројектима 
производње медијских садржаја, а највише 10% износа 
средстава мора бити намењен пројектима организовања 
и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, 
као и пројектима унапређивања професионалних и 
етичких стандарда у области јавног информисања.
 Чланом 4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања прописано је да одлуку о конкурсима који 
се расписују у току календарске године 
доноси орган надлежан за послове јавног информисања 
на републичком, покрајинском, односно локалном нивоу 
(у даљем тексту: орган који расписује конкурс). 
 Чланом 26. став 3. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца прописано је да се одлуком на општи 
начин уређују питања из надлежности Градског већа.
 Имајући напред наведено, предлаже се Градском већу 

Града Пожаревца да донесе Одлуку о расписивању 
конкурса / јавног позива за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
Града Пожаревца за 2016. годину, на начин како је 
предложено у горе наведеном тексту.

Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте ове одлуке на 
буџет Града Пожаревца утврђено је да су за реализацију 
ове одлуке обезбеђена средства у Одлуци о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 13/15) и да реализација предложене 
одлуке не изискује додатна финансијска средства из 
буџета Града Пожаревца за 2016. годину.

 
   

 У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године  
Број: 01-06-22/2016-14

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке
- начелнику Одељења за друштвене 

делатности 

3

На основу члана 38. Закона о удружењима 
(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), 
члана 1. Уредбе о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 91. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст) и члана 26. став 
7. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), 
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 
8. фебруара 2016. године
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ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И 
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђују се критеријуми, 
услови, начин, обим и поступак доделе средстава, као 
и начин и поступак враћања средстава за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма уколико се утврди да удружење 
добијена средства не користи за реализовање одобрених 
програма која су од јавног интереса. 

Члан 2. 
Додела средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма 
врши се на основу Јавног конкурса за финансирање или 
суфинансирање програма/појеката НВО и удружења 
која су од јавног интереса за Град Пожаревац и Јавног 
конкурса за финансирање или суфинансирање програма/
пројеката удружења која су од јавног интереса за Град 
Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом, 
које расписује Градско веће Града Пожаревца.   

Град Пожаревац ће финансирати и суфинансирати 
програме удружења од јавног интереса у области:

− социјалне и здравствене заштите 
− борачко инвалидске заштите 
− заштите лица са инвалидитетом 
− брига о деци и младима
− помоћи старима 
− заштите и промовисања људских и 

мањинских права 
− хуманитарних програма 
− одрживог развоја 

 Градско веће Града Пожаревца може својом 
одлуком о расписивању конкурса, утврдити и друге 
области од јавног интереса сем наведених у претходном 
ставу овог члана, уколико су средства обезбеђена у 
буџету Града Пожаревца.
  Средства за реализацију програма-пројеката из 
овог члана обезбедиће се у буџету Града Пожаревца.

Члан 3. 
  Право подношења пријаве за финансирање 
или суфинансирање програма од јавног интереса имају 
удружења под условом да спроводе активности или да им 
је седиште на подручју Града Пожаревца, као општинске 
или међуопштинске организације.

Под подручјем Града Пожарева (у даљем тексту 
подручје Града) у смислу овог правилника подразумева 
се подручје Градске општине Пожаревац, изузев подручја 
Градске општине Костолац.

Члан 4. 
 Критеријуми за оцењивање програма рада су:

1. Проблем којим се баве – колико је јасно 
проблем дефинисан, да ли је у вези са 

циљем употребе средстава и проблемима 
локалне заједнице;

2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и 
прикладно одређени; да ли су достижни у 
предвиђеном времену и да ли недвосмислено 
представљају решење уоченог проблема у 
локалној заједници;

3. Обухват – колике су могућности програма 
рада да oбухвати шири круг корисника 
и подстакне њихово активно учешће у 
реализацији предвиђених активности; 
да ли укључује партнерство са другим 
удружењима, привредом или јавним 
сектором;

4. Активности и план рада– да ли постоји 
јасна веза између циљева и активности 
предвиђених програмом рада, да ли је 
предложени план активности реалан 
и остварљив у локалној заједници у 
предвиђеном времену;

5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су 
резултати програма рада мерљиви и да ли 
ће програм рада имати утицаја ван круга 
непосредних корисника; 

6. Буџет и финансијске исплативости – да 
ли буџет програма рада одражава стварне 
трошкове предложене активности (да ли су 
трошкови реални, практични и да ли је однос 
између процењених трошкова и очекованих 
резултата задовољавајући); да ли је 
адекватан однос између административних 
и програмских трошкова; колика је 
вероватноћа да се планираним средствима 
постигну предвиђени резултати;

7. Иновације – да ли програм рада 
има иновативне елементе, предлаже 
алтернативна решења у области којом се 
бави;

8. Одрживост – да ли ће се активности 
наставити и после финансирања из буџета 
Града, и на који начин;

9. Извештај о утрошку средстава добијених 
из буџета Града Пожаревца у години 
која претходи години у којој се расписује 
конкурс и извештај о реализацији бар једног 
пројекта за оне који први пут конкуришу за 
средства.

10.  Висина процента средстава обезбеђених 
ван буџета Града Пожаревца даће предност 
приликом избора програма / пројекта.

Члан 5.
 Средства се могу користити искључиво наменски 
и то за реализацују активности из програма – пројекта и 
то:

1. За пројекте – програме из области заштите 
лица са инвалидитетом средства се могу 
користити за: 
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материјалне трошкове и трошкове оперативног рада 
(трошкове превоза, закупа, штампање материјала, 
хонораре за спољне сараднике, комуналне и друге 
трошкове који прате реализацију програма-пројекта). 

Члан 6.
 За пројекте – програме из других области 
утврђених у члану 2. овог правилника, средства се могу 
користити за: 

1.  организовање смотри, јубилеја и других 
програма / пројеката удружења, трошкови 
пројекта (хонорари, штампање материјала, 
превоз и слично)

2. трошкове закупа, комуналне и друге трошкове 
који прате реализацију програма-пројектa, 
максимално у износу до 30% од укупне 
вредности пројекта односно програма. 

Члан 7.
 Потпуна програмска документација за пријаву 
по јавним конкурсима треба да садржи:

-  образац пријаве на јавни конкурс у 2 примерка 
(који садржи детаљан опис програма за 
чије финансирање или суфинансирање се 
подноси пријава, као и кориснике, значај, 
место и време реализације програма и 
детаљан финансијски план), оверен од 
стране овлашћеног лица;

-  доказ о упису у регистар код надлежног 
органа,

-  статут удружења или извод из статута 
удружења у коме је утврђено да се циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
програм реализује;

-  извештај буџетског инспектора о наменском 
коришћењу буџетских средстава за 
претходну годину;

-  одлуку надлежног органа удружења о 
усвајању програма рада за текућу годину; 

-  копију оснивачког акта.
Докази од алинеје 2-5 достављају се у овереној 

фотокопији.

Члан 8. 
  Комплетна конкурсна документација доставља 
се у затвореној коверти. 

Предложени програми учесника јавног конкурса 
треба да садрже тражену документацију, прописану 
јавним конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног 
лица.

Активности обухваћене програмом реализују се 
до краја календарске године.
 Образац пријаве на јавни конкурс са 
одговарајућом документацијом подноси се Комисији за 
вредновање програма и пројеката удружења и НВО и 
Комисији за вредновање пријављених програма у области 
заштите лица са инвалидитетом, са назнаком ‘’Пријава 
на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

програма од јавног интереса – не отварати’’ препорученом 
поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца за 
Комисију за вредновање програма и пројеката удружења 
и НВО, односно за Комисију за вредновање пријављених 
програма у области заштите лица са инвалидитетом, 
ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац, или предајом на 
писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на јавне конкурсе се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч 
народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате факсом или електронском поштом неће се 
разматрати. Неће бити разматране ни пријаве уз које није 
достављен извештај о утрошку средстава добијених из 
буџета Града Пожаревца из претходне буџетске године 
или пријаве удружења за које је утврђено да су средства 
ненаменски користила.

Члан 9. 
 Образац пријава на Јавни конкурс за 
финансирање или суфинансирање програма/појеката 
НВО и удружења која су од јавног интереса за Град 
Пожаревац, односно Јавни конкурс за финансирање или 
суфинансирање програма / пројеката удружења која су 
од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите 
лица са инвалидитетом, биће доступни заитересованима, 
на званичној интерент презентацији града Пожаревца 
( www.pozarevac.rs), а могу се преузети и у писарници 
Градске управе Града Пожаревца, канц. бр. 9. Дринска 
број 2. 12000 Пожаревац. 

Члан 10. 
Комисију за вредновање пријављених програма 

по областима а по Јавном конкурсу Града Пожаревца за 
финансирање или суфинансирање програма /пројеката 
удружења и НВО, као и Комисију за вредновање 
пријављених програма у области заштите лица са 
инвалидитетом, а по Јавном конкурсу Града Пожаревца 
за финансирање или суфинансирање програма / пројеката 
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац 
у области заштите лица са инвалидитетом, образује 
Градско веће Града Пожаревца.

Комисије раде у седницама и одлучују већином 
од укупног броја чланова а радом Комисија руководе 
председници. 

Члан 11. 
Комисија за вредновање програма и пројеката 

удружења и НВО, односно Комисија за вредновање 
пријављених програма у области заштите лица са 
инвалидитетом, разматра пристигле пријаве и на основу 
наведених критеријума утврђује предлог листе за 
финансирање односно суфинансирање по областима. 

Предлог листе се објављује на званичној 
интернет страници Градске управе Града Пожаревца и 
на огласној табли Градске управе Града Пожаревца. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању 
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предлога листе вредновања и рангирања пријављених 
програма, у року од три дана од дана објављивања 
предлога листе.

На предлог листе, учесници јавних конкурса 
имају право приговора Комисији за избор програма 
и пројеката удружења и НВО, односно Комисији за 
вредновање пријављених програма у области заштите 
лица са инвалидитетом у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања листе. 

Одлуку о приговору конкурсне комисије доносе 
у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Након одлучивања по приговорима, предлог 
коначне листе по областима Комисија доставља Градском 
већу Града Пожаревца на одлучивање. 

Члан 12. 
 Одлуку о избору програма доноси Градско веће 
Града Пожаревца а градоначелник Града Пожаревца 
закључује уговор којим се уређују међусобна права, 
обавезе и одговорности уговорних страна. 

Члан 13. 
Средства која се одобре за реализацију 

програма су наменска и могу да се користе искључиво за 
реализацију конкретног програма и у складу са уговором 
који градоначелник Града Пожаревца закључује са 
удружењем. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе 
и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет 
програма, рок у коме се програм реализује, конкретне 
обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 
преноса средстава, као и друга питања од значаја за 
реализацију програма /пројекта.

Члан 14. 
 Градска управа Града Пожаревца прати 
реализацију програма и врши контролу његове 
реализације.
 Удружење које је корисник дотације, односно 
реализатор програма дужан је да Градској управи 
Града Пожаревца, у сваком моменту, омогући контролу 
реализације програма и увид у сву потребну документацију. 
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава градоначелник Града Пожаревца је дужан да 
раскине уговор, а корисник дотације је дужан да врати 
пренета средстава са законском каматом. 

Члан 15.
 Удружење као корисник дотације подноси 
Градској управи Града Пожаревца, буџетском инспектору 
извештај о реализацији програма (квартално), осим у 
случају када програм не траје дуже од шест месеци и 
након реализације програма, а садржи нарочито податке о 
степену реализације програма и утрошеним средствима. 
 По завршетку програма корисник дотације 
доставља завршни извештај а најкасније до 15. јануара 
наредне године. 

Члан 16.
 Ступањем на снагу овог правилника, престаје 
да важи Правилник о критеријумима и условима за 
избор програма и пројеката удружења која су од јавног 
интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 2/13, 3/14 и 6/15).
 Правилник ступа на снагу осмог дана о дана 
доношења и обајвиће се у „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Правилника о 

критеријумима и условима за избор програма и пројеката 
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац, 
садржан је у члану 38. Закона о удружењима („Службени 
гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), Уредби о 
средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 
бр. 8/12, 94/13 и 93/15) и члану 91. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
4/13-пречишћен текст).
 Члан 38. Закона о удружењима прописује да се 
средства за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма (у даљем тексту: 
програм) које реализују удружења, а који су од јавног 
интереса обезбеђују у буџету Републике Србије.
 Влада, односно министарство надлежно за 
област у којој се остварују основни циљеви удружења 
додељује средства из става 1. овог члана на основу 
спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о 
реализовању одобрених програма.
 Под програмом од јавног интереса из става 1. 
овог члана нарочито се сматрају програми у области: 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о 
деци, заштите интерно расељених лица са Косова и 
Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи 
старима, здравствене заштите, заштите и промовисања 
људских и мањинских права, образовања, науке, културе, 
информисања, заштите животне средине, одрживог 
развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе 
против корупције, као и хуманитарни програми и други 
програми у којима удружење искључиво и непосредно 
следи јавне потребе.
 Влада уређује ближе критеријуме, услове, обим, 
начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања 
средстава из става 1. овог члана, уколико се утврди да 
удружење добијена средства не користи за реализовање 
одобрених програма.
 Одредбе ст. 1 - 4. овог члана сходно се примењују 
и на средства која се удружењима додељују из буџета 
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
 Удружења која су из буџета Републике, односно 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе добила средства за реализовање програма 
од јавног интереса најмање једанпут годишње чине 
доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и 
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начину стицања и коришћења средстава и тај извештај 
достављају даваоцу средстава.
 Удружење је обавезно да средства из става 1. 
овог члана користи искључиво за реализовање одобрених 
програма.
 Одредба става 6. овог члана сходно се примењује 
и на удружења која су у претходној години, у складу са 
законом, користила пореске и царинске олакшице.
  Члан 1. Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), предвиђа да се 
овом уредбом ближе уређују критеријуми, услови, обим, 
начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма (у даљем тексту: 
програм) које реализују удружења, а који су од јавног 
интереса.

 Разлог за доношење овог правилника састоји 
се у потреби усклађивања правилника са Уредбом о 
средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Сл. гласник 
РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15) и потреби усклађивања 
одредби правилника с обзиром да се додела средстава 
за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање прогрма врши на основу два 
јавна конкурса: Јавног конкурса за финансирање или 
суфинансирање програма/појеката НВО и удружења 
која су од јавног интереса за Град Пожаревац и Јавног 
конкурса за финансирање или суфинансирање програма 
/ пројеката удружења која су од јавног интереса за Град 
Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом. 
  Сходно наведеном, Градско веће Града 
Пожаревца, донело је правилник као у диспозитиву. 

Процена финансијских ефеката потребних за 
спровођење правилника

Процењујући финансијске ефекте правилника 
на буџет Града Пожаревца утврђено је да за реализацију 
овог правилника нису потребна додатна средства из 
буџета Града Пожаревца за 2016. годину. 

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године 
Број: 01-06-22/2016-8 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Милени Несторовић, начелници Одељења 

за друштвене делатности
- Дејану Крстићу, члану Градског већа Града 

Пожаревца
-  Небојши Трајковићу, шефу Одсека за 

скупштинске послове
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 10/13 и 142/14), члана 91. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 4/13-пречишћен текст), члана 7. став 6. Одлуке о 
образовању буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 3/15) и члана 26. став 1. Пословника о 
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15),  Градско веће Града 
Пожаревца на седници одржаној дана 22. фебруара 2016. 
године, донело је

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин 

рада, одлучивања, задаци и друга питања од значаја за 
рад Комисије за израду и праћење реализације програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја града Пожаревца (у даљем 
тексту: Комисија).

Члан 2.
Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: 

Градско веће) посебним решењем образује Комисију, 
којим се одређују њени задаци, састав и висина накнаде 
за рад чланова Комисије.

Члан 3.
Комисија има 9 чланова. 
Два члана Комисије из става 1. овог члана, 

именује се из реда запослених у Градској управи Града 
Пожаревца, и то правне, економске или пољопривредне 
струке. 

Преостали чланови Комисије су лица која су се 
афирмисана у области пољопривреде и руралног развоја, 
од којих је најмање један пољопривредни произвођач.
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Из редова чланова Комисије Градско веће 
именује председника и заменика председника. 

Радом комисије руководи председник, а у случају 
његове спречености да обавља дужност и одсуства 
замењује га заменик председника.

Члан 4.
Комисија доноси предлоге одлука на 

седницама.
Седницу Комисије сазива председник .
Комисија пуноважно одлучује ако седници 

присуствује више од половине чланова Комисије.
Комисија доноси предлоге одлука већином 

гласова од укупног броја присутних чланова.
Један од чланова Комисије из реда запослених 

из Градске управе Града Пожаревца води записник о 
раду Комисије. 

Члан 5.
Комисија обавља послове на изради предлога и 

праћењу реализације Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Пожаревца (у даљем тексту : Програм).

 Комисија има следеће задатке:
- да изради предлог годишњег Програма, који 

се доставља Градском већу на утврђивање, а 
по утврђивању га веће доставља надлежном 
Министарству на сагласност, 

- да предлаже критеријуме за коришћење 
средстава Буџетског фонда за пољопривреду 
и рурални развој Града Пожаревца ( у даљем 
тексту: Буџетски фонд) и да изради предлог 
конкурса или јавног позива за расподелу 
средстава Буџетског фонда), који се 
достављају Градском већу на сагласност, 

- да спроведе поступак конкурса или јавног 
позива,

- да након спроведеног поступка оглашавања, 
састави предлог ранг-листе у којој предлаже 
будуће кориснике и износ средстава 
Буџетског фонда, који ће им бити додељен 
на коришћење и доставља је Градском већу 
Града Пожаревца, на утврђивање,

- да прати реализацију утрошака одобрених 
средстава и о томе периодично извештава 
Градско веће, 

- да даје мишљење Градском већу по 
захтевима, који се односе на одобрење 
додатних средстава из Буџетског фонда,

- да даје предлоге одлука Градском већу на 
даљу надлежност,

- да благовремено Градском већу подноси 
Извештај о спровођењу мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја на 
територији града Пожаревца, који се након 
усвајања од стране Градског већа, подноси 
надлежном Министарству до 31. марта 
текуће године за претходну годину,

- да предлаже измене и допуне Правилника 
о раду Комисије и других аката везаних за 
рад комисије и Буџетског фонда, 

- да предлаже Градском већу опредељивање 
средстава за рад Комисије,

- да обавља и друге послове по налогу 
Градског већа.

Члан 6.
Подстицаји за подршку инвестиција у 

пољопривредној производњи (у даљем тексту: 
подстицаји), врше се у складу са Програмом, на основу  
конкурса или јавног позива, које објављује Комисија, 
након добијене сагласности на садржину истих од стране 
Градског већа.

Садржина конкурса или јавног позива зависи од 
врсте подстицаја за које се опредељују средства,
с тим што исти обавезно морају да садрже врсту 
подстицаја, критеријуме за доделу подстицаја, 
документацију коју морају да поднесу подносиоци 
пријава, рок за подношење пријаве и друге потребне 
информације у складу са овим Правилником.

Члан 7.
Конкурс или јавни позив се објављује на огласној 

табли Градске управе Града Пожаревца, званичном сајту 
Града Пожаревца и у локалном листу који се издаје на 
територији града Пожаревца.

Члан 8.
Конкурс може бити отворени  најмање 15, а 

најдуже 30 дана од дана објављивања.
Заинтересована лица за конкурс, пријаву подносе 

у писаној форми, у затвореном омоту, са напоменом 
„За конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој града Пожаревца-не 
отварати и са назначењем назива конкурса“, непосредно 
на писарници Градске управе Града Пожаревца, улица 
Дринска бр. 2 или на пошти, препорученом пошиљком.

Члан 9.
Рок за пријаву по јавном позову одређује се за 

сваки појединачан јавни позив, по предлогу Комисије, уз 
сагласност Градског већа. 

Заинтересована лица по јавном позиву, пријаву 
подносе у писаној форми, непосредно на писарници 
Градске управе града Пожаревца, улица Дринска бр. 2 
или на пошти, препорученом пошиљком.

Члан 10.
Пријава из члана 8. и члана 9. овог Правилника 

подноси се на обрасцу: „Пријава за коришћење 
подстицаја за подршку инвестиција у пољопривредној 
производњи“, који се налази на сајту Града Пожаревца и 
у писарници Градске управе.

Образац пријаве на конкурс или јавни позив 
прописује Комисија и мора да садржи:

-  основне податке о подносиоцу пријаве и
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-  друге податке и документа, који су наведени 
у конкурсу или јавном позиву.

Документа која се достављају уз образац пријаве 
за коришћење подстицаја морају да гласе на подносиоца 
пријаве. 

Приликом расписивања конкурса Комисија 
утврђује која документа морају бити приложена 
у оригиналу или овереној фотокопији, а која у 
фотокопији.

Уколико се документа предају у фотокопији 
подносилац је дужан да, по захтеву Комисије, исте 
достави у оригиналу Комисији на увид, што се 
записнички констатује од стране председника или 
заменика Комисије.

Пријава по конкурсу или јавном позиву мора да 
буде потписана од стране подносиоца или овлашћеног 
лица подносиоца.

Члан 11.
 Комисија ће одбацити следеће пријаве:

− неблаговремене и непотпуне пријаве,
− пријаве упућене факсом или електронском 

поштом, 
− пријаве чији подносилац или члан 

породичног домаћинства, није извршио 
своје досадашње обавезе према граду 
Пожаревцу из предходног периода, а у 
вези пројеката у пољопривреди које је 
град Пожаревац финансирао односно 
суфинансирао.

Члан 12.
Комисија може да предложи Градском већу, 

да се обављање одређених послова везаних за 
спровођење конкурса за доделу средстава, може 
поверити  удружењима, пословним банкама или другим 
институцијама, под условом да исти учествују са делом 
сопствених средстава.

Члан 13.
Право на коришћење подстицаја, под условима 

утврђеним овим правилником, имају корисници у складу 
са Законом. 

Право на коришћење подстицаја немају 
чланови Комисије, нити чланови њихових породичних 
домаћинстава. 

Правним лицима може се доделити највише 
20% од укупно опредељених средстава за Буџетски фонд 
у буџету Града Пожаревца за текућу годину.

Члан 14.
Корисници средстава остварују право на 

подстицаје под следећим условима: 
1) да су уписани у одговарајући Регистар 

надложнег органа, које се налази у активном 
статусу, 

2) да је место пребивалишта или седишта на 
територији града Пожаревца;

3) да нема евидентираних доспелих 
неизмирених дуговања према граду 
Пожаревцу, из области пољопривреде, 
по основу раније остварених подстицаја, 
субвенција и кредита, 

4) да се средства наменски користе и 
не отуђују, нити дају другом лицу на 
коришћење, у периоду од 5 (пет) године, од 
дана добијања средстава, 

5) да су за одобрена средства у предходној 
години, достављен извештај буџетском 
инспектору о наменском коришћењу истих, 
за програме којима се по конкурсу то 
захтева.

Члан 15.
Отварање пријава по конкурсу или јавном позиву 

врши Комисија, као и њихову обраду провером података 
из приложене документације и службених евиденција. 

Комисија разматра пријаве на основу 
критеријума утврђених у конкурсу или јавном позиву и 
саставља  предлог ранг-листе, у којој предлаже будуће 
кориснике и износ средстава Буџетског фонда, који ће им 
бити додељен на коришћење.

Предлог ранг-листе се објављује званично на 
огласној табли Градске управе града Пожаревца као и на 
сајту града Пожаревца. 

На предлог ранг-листе учесници конкурса 
имају право приговора у року од 8 дана од дана 
објављивања. Приговор се подноси Комисији у писаној 
форми непосредно на писарници Градске управе 
града Пожаревца, улица Дринска бр. 2 или на пошти, 
препорученом пошиљком.

О изјављеним приговорима одлучује Комисија.
 Комисија саставља предлог коначне ранг-листе 
и доставља је Градском већу на утврђивање.
 Уколико број пријава за подстицаје и висина 
тражених средстава, не прелази износ опредељених 
средстава, предлог ранг-листе се неће објављивати, у 
смислу става 3 овог члана;

Члан 16.
Градско веће утврђује коначну ранг-листу 

будућих корисника и износ средстава који им се додељује, 
након чега Градоначелник града Пожаревца закључују 
појединачне уговоре или доноси појединачна решења са 
корисницима подстицаја о исплати.

Основ за исплату средстава је Уговор или 
појединачно решење.

Члан 17.
 Висина подстицаја се утврђују у складу са 
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и 
руралном развоју, односно Програмом којим се уређује 
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју града Пожаревца. 

Ако је по јавном позиву, поднето више пријава, 
при исплати предност има лице које није добило 
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подстицаје у предходној години и према условима 
конкурса.

У односу на основу остала пријављена лица, која 
нису обухваћена ставом 2. овог члана, предност имају 
корисници, који уложе више средстава као сопствено 
учешће.

Члан 18.
Корисници средстава, подстицаја или дотације, 

подносе извештај о реализацији програма Градској 
управи, односно буџетском инспектору. Извештај садржи 
податке о степену реализације програма и утрошеним 
средствима.

По завршетку програма, корисник средстава 
доставља завршни извештај Комисији најкасније до 31. 
јануара текуће године за претходну годину, у зависности 
од услова конкурса. 

Члан 19.
Изузетно, Комисија може предложити Градском 

већу, да се oдобри расписивање конкурса или јавног 
позива за друга лица и организације, која се баве 
развојем пољопривреде и села и која су од посебног 
значаја за унапређивање и развој села на територији 
града Пожаревца, да им се на име подстицаја из 
средстава Буџетског фонда, одобре средства за 
финансирање њихових програма и активности везаних 
за пољопривреду и рурални развој, а према Програму 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја. 

Поступак конкурса и јавног позива за лица из 
претходног става спроводи се у свему према одрадбама 
овог Правилника.

Члан 20.
 Корисник подстицаја дужан је да наменски 
користи средства подстицаја.
 Корисник подстицаја дужан је да врати износ 
средстава које је примио на основу нетачно приказаних 
података или које је ненаменски користио, увећан за 
износ законске затезне камата, почев од дана пријема 
средстава до коначног враћања, у року од  30 дана од дана 
коначности решења којим се утврђује обавеза корисника 
подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава.
 Корисник подстицаја дужан је да чува 
документацију која се односи на остваривање права на 
подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате.
      

Члан 21.
 Комисија води Регистар подстицаја у 
пољопривреди и руралном развоју у који се уписују 
подаци о врсти и висини оставарених подстицаја, по 
кориснику подстицаја у електронском облику.
    

Члан 22.
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије, вршиће Одељење за привреду, 
заштиту животне средине и локални економски развој.

Лице које води стручне финансијске послове 
Комисије, вршиће Одељење за финансије и јавне набавке, 
а за свој рад одговара наредбодавцу.

Члан 23.
 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења. 

Правилник се објављује у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, дана  22. фебруара 2016. године 
Број: 01-06-31/2016-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- шефу Одсека за скупштинске послове
-  Комисији за израду и праћење реализације 

програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Пожаревца
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 15. јуна 2015. године, разматрало је захтев 
Установе Женски градски хор „Барили“ Пожаревац, бр. 
52 од  03.06.2015. године, са изјашњењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 11.06.2015. године , па  је на 
основу члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени 
гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 
1/15) и члана 9 и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца 
за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/14  и 3/15), донело следеће

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

I
              ПРИХВАТА СЕ захтев Установе Женски градски 
хор „Барили“ Пожаревац, бр. 52 од  03.06.2015. године, за 
издвајање додатних средства  и одобравају се средства 
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у укупном износу од 350.000,00 динара, за трошкове 
службених путовања у иностранство. 

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава 6.- Установе у култури, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, Функција 820-Услуге 
културе ,  Позиција 162, Економска класификација 
422– Трошкови путовања (У оквиру Финансијског плана 
Установе Женски градски хор „Барили“ Пожаревац 
за 2015. годину, на Економску класификацију 4222 – 
Трошкови службених путовања  у иностранство).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа,  Глава 6.- Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0001 – Функционисање локалних установа 
културе, Функција 820-Услуге културе ,  Позиција 162 , 
Економска класификација 422 – Трошкови путовања (У 
оквиру Финансијског плана Установе Женски градски 
хор „Барили“ Пожаревац за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4222 – Трошкови службених путовања  у 
иностранство ).

 IV
         За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке.

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

У Пожаревцу, 15. јуна 2015. године 
Број: 01-06-118/2015-3-1

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Слађана Петрушић, дипл. правник, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
- Установи Женски градски хор „Барили“ 

Пожаревац - директорки;
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 15. јуна 2015. године, разматрало је захтев 
Удружења васпитача Браничевског округа „Васпитач 
плус“ Пожаревац бр. 01-40-772/2015 од 30.04.2015.
године, за одобрење додатних средстава у износу од 
50.000,00 динара, са изјашњењем Одељења за финансије 
и јавне набавке од 04.06.2015. године, па је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/15) и члана 
9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. годину 
(„Службени гласник града Пожаревца“ 13/14 и 3/15), 
донело следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења васпитача 

Браничевског округа „Васпитач плус“ Пожаревац бр. 
01-40-772/2015 од 30.04.2015.године, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 04.06.2015.
године, за издвајање додатних финансијских средстава 
и одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара за 
организовање Фестивала дечјих игара.

II
Средства из тачке 1 овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину (Службени гласник 13/14 и 
3/15) са Раздела 4.- Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, ПА – 0602-
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130. - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа буџетска 
резерва и иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1. – Градска управа, Програма 11. – 
Социјална и дечија заштита, ПА – 0901-0003- Подршка 
социо-хуманитарним организацијама, Функција 090 
– Социјална заштита некласификована на другом месту, 
Позиција 62, Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама; 
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III
Средства из тачке 1 овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа, Глава 1. – Градска управа, 
Програма 11. – Социјална и дечија заштита, ПА – 0901-
0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама, 
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, Позиција 62, Економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама на жиро 
рачун 160-104750-09, Удружења васпитача Браничевског 
округа „Васпитач плус“ Пожаревац;

IV
 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке;

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

У Пожаревцу, 15. јуна 2015. године 
Број: 01-06-118/2015-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Слађана Петрушић, дипл. правник , с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

  Доставити:
1. Милану Дабићу, Начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Удружењу васпитача Браничевског округа 

„Васпитач плус“ Пожаревац
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14.септембра  2015. године  разматрало 
је захтев Центра за културу  Пожаревац  број 1422 ( наш 
број 03-40-877/2015) од 26.маја 2015.године за издвајање 
додатних  средства  за исплату јубиларних награда 
запосленима, са изјашњењем Одељења за финансије и 
јавне набавке од 24. августа 2015. године, па  је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца (“Службени гласник 
града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9 и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 

годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14  и 
3/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу  

Пожаревац  број 1422 (наш број 03-40-877/2015) од 
26.маја 2015.године за издвајање додатних  средства  за 
исплату јубиларних награда запосленима, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 24. августа 
2015. године и одобравају се додатна средства у укупном 
износу од 100.000,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 и 3/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа,  
Глава 6.- Установе у култури, Програм 13 – Развој културе, 
Програмска класификација 1201-0001 – Функционисање 
локалних установа културе, Функција 820-Услуге 
културе ,  Позиција 160, Економска класификација 
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 
(У оквиру Финансијског плана  Центра за културу  
Пожаревац за 2015. годину, на Економску класификацију 
4161 – Награде запосленима и остали расходи).

III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са 

Раздела 4 – Градска управа,  Глава 6.- Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, 
Функција 820-Услуге културе , Позиција 160 , Економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали 
посебни расходи (У оквиру Финансијског плана  Центра 
за културу  Пожаревац за 2015. годину, на Економску 
класификацију 4161 – Награде запосленима и остали 
расходи). 

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

финансије и јавне набавке.

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

У Пожаревцу, 14.09. 2015. године 
Број:   01-06-182/2015-13
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ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке, 
- Директору Центра  за културу Пожаревац  
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 30. октобар 2015. године разматрало је 
захтев Културно спортског центра Пожаревац број 03-40-
1635/2015, за одобрење додатних средстава са мишљењем 
Одељења за финансије и јавне набавке, те је на основу 
члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) 
и члана 25. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14, 
3/15 и 9/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Културно спортског 

центра Пожаревац број 03-40-1635/2015 од 28.10.2015. 
године за издвајање додатних финансијских средстава у 
укупном износу од 200.000,00 динара за опремање сале у 
подтрибинском простору градског фудбалског стадиона.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), са: Раздела 4.- Градска 
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4, Глава 8. – Спортски 
центар Пожаревац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 

Програмска класификација 1301-0001, ПА: Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта 

• Позиција 281, Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање 
(у Финансијском плану Културно 
спортског центра Пожаревац, економска 
класификација 4251 – Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката) у износу од 
25.000,00 динара

• Позиција 282, Економска класификација 
426 – Материјал (у Финансијском плану 
Културно спортског центра Пожаревац, 
економска класификација 4269 – Материјал 
за посебне намене) у износу од 175.000,00 
динара

III
 Средства из тачке 1. овог Решења исплатити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4, Глава 8. – 
Спортски центар Пожаревац, Програм 14 – Развој спорта 
и омладине, Програмска класификација 1301-0001, 
ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта,

• Позиција 281, Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање 
(у Финансијском плану Културно 
спортског центра Пожаревац, економска 
класификација 4251 – Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката) у износу од 
25.000,00 динара

• Позиција 282, Економска класификација 
426 – Материјал (у Финансијском плану 
Културно спортског центра Пожаревац, 
економска класификација 4269 – Материјал 
за посебне намене) у износу од 175.000,00 
динара

IV
 За реализацију овог Решења задужује се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
града Пожаревца.

Пожаревцу, 30. октобар 2015. године 
Број: 01-06-229/2015-31

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
  

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
2. Културно спортски центар Пожаревац, 

директору;
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Градско веће града Пожаревца је  на седници 
одржаној дана 10. новембра 2015. године, на основу 
захтева ЈП „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ 
број 01-40-1695/2015 од 10.11. 2015. године и Закључка 
Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-242/2015-1 од 
10.11.2015. године, са изјашњењем Одељења за финансије 
и јавне набавке од 10.11.2015. године, на основу члана 
91. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана 
26. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца 
(„Службеник гласник града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15), 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник града Пожаревца“ 13/14, 
3/15 и 9/15), донело

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

I
      ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Пожаревца“ број 01-40-1695/2015 
од 10.11. 2015. године, за обезбеђење финансијских 
средства за реализацију неопходних радова- „Радови 
на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8a на 
водозахвату Морава“ и одобравају се средства  у  износу 
од  2.479.159,00 динара са ПДВ-ом.

II
 Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 , 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру У оквиру Раздела 4-Градска 
управа, Програм 2- Комунална делатност, 0601-0001 
ПА: Водоснабдевање, Функција 630 – Водоснабдевање: 
Позиција 142/1, Економска класификација 511 – Зграде 
и грађевински објекти у укупном износу од 2.479.159,00 
динара извор 01 (у финансијском плану ЈП „Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“ у оквиру  економске 
класификације 5112- Изградња зграда и објеката,  511241- 

„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8a 
на водозахвату Морава“); 

III
Средства из тачке 1. овог Решења у укупном 

износу од 2.479.159,00 динара,  исплатити са 
Раздела 4-Градска управа, Програм 2- Комунална 
делатност, 0601-0001 ПА: Водоснабдевање, Функција 
630 – Водоснабдевање: Позиција 142/1, Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти извор 
01 (у финансијском плану ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“ у оквиру  економске класификације 
5112- Изградња зграда и објеката,  511241- „Радови 
на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8a на 
водозахвату Морава“); 

IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за 

финансије и јавне набавке и ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“. 

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

У Пожаревцу, 10. новембра 2015. године 
Број: 01-06-242/2015-1-1)

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Градско веће града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. децембра 2015. године, разматрало 
је захтев Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији града Пожаревца број: 01-82-21/2015 од 
02.12.2015. године, за обезбеђење финансијских средства 
у износу од 997.285,00 динара у циљу реализације 
изградње транспортног цевовода од  језерске касете 
број 4 до инфилтрационог базена на водоизворишту 
„Кључ“, „Захватање сирове воде са језера у небрањеном 
делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног 
наливања у инфилтрационе  базене“, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке01-82-21/2015-1 
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од 3. децембра 2015. године, па  је на основу члана 91. 
Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 26. 
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) 
и члана 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 13/14, 
3/15 и 9/15), донело 

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

I
      ПРИХВАТА СЕ захтев Градског штаба за 
ванредне ситуације на територији Града Пожаревца 
број: 01-82-21/2015 од 02.12.2015. године, за обезбеђење 
финансијских средства у циљу реализације изградње 
транспортног цевовода од језерске касете број 4 до 
инфилтрационог базена на водоизворишту „Кључ“, 
„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу 
Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног 
наливања у инфилтрационе  базене“ и ОДОБРАВАЈУ се 
средства  у  износу од 997.285,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14 , 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва 
и иста распоредити у оквиру Раздела 4-Градска 
управа, Глава 5 - ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“,  Програм 2- Комунална делатност, 
0601-0001 ПА: Водоснабдевање, Функција 630 – 
Водоснабдевање: 

-Позиција 142/1, Економска класификација 511 
– Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 
687.980,00 динара (у финансијском плану ЈП „Дирекција 
за изградњу Града Пожаревца“ у оквиру  економске 
класификације 5112- Изградња зграда и објеката,  
511241-Водовод у износу од 589.580,00 динара (набавка 
недостајућих елемената за монтажу амерон цеви) и 
512241-Водовод у износу од 98.400,00 динара (набавка 
водоводног лука фи 400, који је неопходан за прикључење 
цевовода код језерске касете број 4).

-Позиција 142/11, Економска класификација 
513-Остале некретнине и опрема у износу од 
309.305,00 динара (у финансијском плану ЈП „Дирекција 
за изградњу Града Пожаревца“ у оквиру  економске 
класификације 513- Изградња зграда и објеката, 513111-
Остале некретнине и опрема у износу од 309.305,00 
динара (набавка монтажног објекта металне конструкције 
(стамбени контејнер).

III
Средства  из тачке 1. Овог Решења у укупном 

износу од  997.285,00 динара,  исплатити са Раздела 
4-Градска управа, Глава 5 - ЈП „Дирекција за изградњу 
града Пожаревца“,  Програм 2- Комунална делатност, 
0601-0001 ПА: Водоснабдевање, Функција 630 – 
Водоснабдевање: 

-Позиција 142/1, Економска класификација 511 
– Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 
687.980,00 динара (у финансијском плану ЈП „Дирекција 
за изградњу Града Пожаревца“ у оквиру  економске 
класификације 5112- Изградња зграда и објеката,  
511241-Водовод у износу од 589.580,00 динара (набавка 
недостајућих елемената за монтажу амерон цеви) и 
512241-Водовод у износу од 98.400,00 динара (набавка 
водоводног лука фи 400, који је неопходан за прикључење 
цевовода код језерске касете број 4).

-Позиција 142/11, Економска класификација 
513-Остале некретнине и опрема у износу од 
309.305,00 динара (у финансијском плану ЈП „Дирекција 
за изградњу Града Пожаревца“ у оквиру  економске 
класификације 513- Изградња зграда и објеката, 513111-
Остале некретнине и опрема у износу од 309.305,00 
динара (набавка монтажног објекта металне конструкције 
(стамбени контејнер).

IV
   ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за финансије и јавне 

набавке Градске управе града Пожаревца,  да спроведе 
измене из тачака 1.2. и 3. овог Закључка и ЈП „Дирекција 
за изградњу Града Пожаревца“,  да у складу са тачкама 1. 
и 3. овог закључка изврши измене у свом Финансијском 
плану за 2015. годину.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. децембар 2015. године 
Број: 01-06-260/2015-18-1)

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
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Доставити:  
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
- ЈП“Дирекција за изградњу града 

Пожаревца“
- Градском штабу за ванредне ситуације на 

територији Града Пожаревца
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 14. децембра  2015. године, разматрало 
је  захтев Градске управе Града Пожаревца  број 03-40-
1833/2015 од 09.12.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства ради исплате јубиларне награде за 
двоје запослених, са мишљењем Одељења за финансије 
и јавне набавке од 11.12.2015. године, па је на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 13/14, 
3/15 и 9/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев  Градске управе 

Града Пожаревца број 03-40-1833/2015 од 09.12.2015. 
године, са мишљењем Одељења за финансије и јавне 
набавке Градске управе града Пожаревца од 11.12.2015. 
године, за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 163.000,00 динара, 
на име исплате јубиларне награде за двоје запослених, 
Илић Дејана и Грујић Катарину.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру оквиру  Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
75, Економска класификација 416 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи; Ек. Класификација 4161-
Награде запосленима и остали посебни расходи; Ек. 
класификација 416111-Јубиларне награде (У оквиру 

Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 
2015.годину). 

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 

са Раздела 4 – Градска управа, Глава 1 – Градска 
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 75, Економска класификација 
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи; 
Ек. Класификација 4161-Награде запосленима и остали 
посебни расходи; Ек. класификација 416111-Јубиларне 
награде (У оквиру Финансијског плана Градске управе 
Града Пожаревца за 2015.годину).

IV
 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

финансије и јавне набавке.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 14. децембра 2015. године 
Број: 01-06-260/2015-20

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
- Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
- Начелнику Градске управе Града 

Пожаревца 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 29. децембра 2015. године, разматрало 
је захтев МЗ „Ћириковац“ број: 03-40-1961/2015 од 
25.12.2015. године, за додатна средства у износу 
од 22.192,24 динара за плаћање рачуна број:2/2015, 
трговинске радње Огњановић трговина ДОО Кленовник, 
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке, 
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па  је на основу члана 91. Статута Града Пожаревца 
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - 
пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду Градског 
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 15. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), донело 

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Ћириковац“ број: 
03-40-1961/2015 од 25.12.2015. године, за обезбеђење 
финансијских средства и ОДОБРАВАЈУ се средства  
у  износу од 22.192,24 динара за плаћање рачуна број: 
2/2015 трговинске  радње Огњановић трговина ДОО 
Кленовник. 

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/14 , 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4-Градска управа, 
Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15- Локална 
самоуправа , 0602-0002 ПА: Месне заједнице, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту : Позиција 116, Економска класификација 423– 
Услуге по уговору  у укупном износу од 22.192,24 динара 
извор 01 (у финансијском плану  МЗ „Ћириковац“ у оквиру  
економске класификације 4237- Репрезентација). 

III
Средства из тачке I овог Решења у укупном износу 

од 22.192,24 динара,  исплатити са Раздела 4-Градска 
управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15- 
Локална самоуправа , 0602-0002 ПА: Месне заједнице, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту : Позиција 116, Економска класификација 
423– Услуге по уговору  у укупном износу од 
22.192,24 динара извор 01 (у финансијском плану  МЗ 
„Ћириковац“ у оквиру  економске класификације 4237- 
Репрезентација).

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ: 

- Одељење за финансије и јавне набавке 
Градске управе града Пожаревца,  да 
спроведе измене из тачака I, II и III   овог 
Решења 

- МЗ „Ћириковац“  да у складу са тачкама I 
и III овог Решења изврши измене у свом 
Финансијском плану за 2015. годину.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 29. децембра 2015. године 
Број:01-06-272/2015-8

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
-  Начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке,
-  Председнику Савета МЗ „Ћириковац“
-  Одсеку за скупштинске послове

13

           Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 
дана 29. децембра 2015. године, разматрало је  захтев 
ОШ „Десанка Максимовић“ Пожаревац број 01-40-
1923/2015 од 21.12.2015. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са мишљењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 23.12.2015. године,  па  је на 
основу члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 1/15 и 7/15) и члана 9. и 15. Одлуке о буџету Града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Десанка 
Максимовић“ Пожаревац, број 01-40-1923/2015 од 
21.12.2015. године, са мишљењем Одељења за финансије 
и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца од 
21.12.2015. године, за издвајање додатних финансијских 
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средстава и одобравају се средства у износу од 30.600,00 
динара на име санације цеви за грејање.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средства предвиђених  Одлуком о буџету Града  
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/14, 3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и Градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градска управа, 
Глава 10 – Основне школе, Програм 9 – Основно 
образовање, Програмска класификација 2002-0001 ПА: 
Функционисање основних школа, Функција 912-Основно 
образовање, Позиција 303, Економска класификација 
4631-Текући трансфери осталим нивоима (У оквиру 
Финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ 
Пожаревац за 2015. годину, на Економску класификацију 
4251 – Текуће поправке и одржавање зграда).      

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 

са Раздела 4 – Градска управа, Глава 10 – Основне 
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска 
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912-Основно образовање, Позиција 
303, Економска класификација 4631-Текући трансфери 
осталим нивоима (У оквиру Финансијског плана ОШ 
„Десанка Максимовић“ Пожаревац за 2015. годину, на 
Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и 
одржавање зграда).      

 За реализацију Решења задужује се  Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“

У Пожаревцу, 29. децембра 2015. године  
Број:01-06-272/2015-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
        

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Златану Радовановићу, директору ОШ 

„Десанка Максимовић“ Пожаревац 
3. Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 29. децембра 2015. године, разматрало 
је захтев Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији Града Пожаревца за обезбеђење средстава 
за трошкове који су настали током ванредне ситуације 
број 01-82-26/2015 од 28.12.2015. године, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке, па је на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и 
члана 9. и 15. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2015. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 13/14, 
3/15 и 9/15), донело 

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Пожаревца за 
обезбеђење средстава за трошкове који су настали током 
ванредне ситуације број 01-82-26/2015 од 28.12.2015. 
године у износу од 275.390,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/14,3/15 и 9/15), са Раздела 4 – Градска 
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
90, Економска класификација 49912 – Текућа резерва 
и распоредити у оквиру Раздела 1 – Градоначелник 
и Градско веће,  Глава  1, Програм 15 ––Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 110—Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, позицијe 6, Економскe класификацијe 423-
Услуге по уговору.
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III
Средства из тачке I и II овог Решења распоредити 

у финансијском плану Градоначелник и Градско веће 
Града Пожаревца за 2015. годину у оквиру економских 
класификација:

423621-Угоститељске услуге у износу од 
88.410,00 динара

423911-Остале опште услуге у износу од 
186.980,00 динара

IV
Средства из тачке I и II овог Решења исплатити 

са Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће,  Глава  
1, Програм 15 ––Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 110—
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, позиције 6, Економскe 
класификацијe 423-Услуге по уговору.

V
Задужује се Одељење за финансије и јавне 

набавке Градске управе Града Пожаревца да у складу са 
овим Решењем изврши измене у Одлуци о буџету града 
Пожаревца за 2015. годину као и у Финансијском плану 
Градoначелник и Градско веће Града Пожаревца за 2015. 
годину.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“

У Пожаревцу, 29. децембар 2015. године 
Број: 01-06-272/2015-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Градском штабу за ванредне ситуације на 

територији града Пожаревца 
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
3. Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. јануара 2016. године, разматрало 
је захтев Јавне установе Културно спортски центар  
„Пожаревац“   број 01-40-22 од 8.1. 2016. године за 
одобрење додатних финансијских средстава  ради 
изнајмљивања  и постављања  клизалишта, са 
мишљењем  Одељења за  финансије и јавне набавке од 
15.1.2016. године, те је на основу члана 91. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 
4/13 – пречишћен текст),  члана 26. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 21. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2015. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе Културно 

спортски центар  „Пожаревац“   број 01-40-22 од 8.1. 
2016. године за одобрење додатних финансијских  у 
укупном износу од 1.000.000,00 динара за изнајмљивање 
и постављање клизалишта на стадиону малих спортова 
Културно спортског центра „Пожаревац“.

II
 Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 
13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, Глава 1 – Градска 
управа, Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште 
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5- Градска управа, Глава 5. – Установе у култури, 
Програм 13 – Развој културе, Програмска класификација 
1201-0001, ПА: Функционисање локалних установа 
културе, Функција 820 – Услуге културе, позиција 215, 
Економска класификација 423 – Услуге по уговору 
(у Финансијском плану Културно спортског центра 
Пожаревац, економска класификација 4235 – Стручне 
услуге) у износу од 1.000.000,00 динара

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити  

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/15), са  Раздела 5 - Градска управа, 
Глава 5. – Установе у култури, Програм 13 – Развој 
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функција 
820 – Услуге културе, позиција 215, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору.
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IV
 За реализацију овог решења задужује се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Града Пожаревца.

У Пожаревцу,  18. јануара  2016. године 
Број: 01-06-5/2016-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

      Доставити:
-  директору Културно спортског центра 

Пожаревац
- начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке Градске управе Града Пожаревца
- шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 18. јануара 2016. године разматрало је 
захтев Одбојкашког клуба „Млади радник“ Пожаревац 
број 01-40-63/2015, за одобрење новчаних средстава са 
мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке од 
15.01.2016. године, те је на основу члана 91. Статута 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ 
број 4/13 – пречишћен текст), члана 26. Пословника о 
раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“,  бр. 1/15 и 7/15) и  члана 21. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Одбојкашког клуба 

„Млади радник“ Пожаревац за одобрење новчаних 
средстава за организовање финалног турнира купа 
Србије у одбојци у износу од 997.780,00 динара.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 

Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, 
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, 
и иста распоредити у оквиру: Раздела 5, Глава 1. – 
Градска управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0001, ПА: Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
Позиција 88, Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама.

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 

Одбојкашком клубу „Млади радник“ Пожаревац 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/15), са  Раздела 5, Глава 1. – Градска 
управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0001, ПА: Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
Позиција 88, Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама.

IV
 НЕ ПРИХВАТА СЕ захтев Одбојкашког клуба 
„Млади радник“ Пожаревац за одобрење новчаних 
средстава за обележавање 70 година постојања клуба у 
износу од 532.000,00 динара

V
 За реализацију Решења задужује се Одељење 
за финансије и јавне набавке и Одељење за друштевене 
делатности.

У Пожаревцу,  18. јануара  2016. године 
Број:01-06-5/2016-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА25.02.2016. Број 1 - Страна 33

                Доставити:
-  Одбојкашком клубу „Млади радник“ 

Пожаревац;
-  Одељење за финансије и јавне набавке, 

начелнику; 
-  Одељење за друштвене делатности, 

начелнику
-  Шефу Одсека за скупштинске полове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26.јануара 2016. године разматрало је 
захтев Туристичке организације Пожаревца број 03-40-
23/2016 od 11.јануара 2016. године , за одобрење додатних 
средства за један божићни поклон за децу, са мишљењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 21.јануара 
2016. године, те је на основу члана 91. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 
4/13 – пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) и члана 21. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело:

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације 

Пожаревца број 03-40-23/2016 од 11.01.2016. године за 
издвајање додатних финансијских средстава у укупном 
износу од 8.814,00 динара за један божићни поклон за 
децу.

II
 Средства из тачке I. овог Решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, 
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, 
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа, 
Глава 6. – Туристичка организација града Пожаревца, 
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 
1502-0001, ПА: Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам, Позиција 296, Економска класификација 
413 – Накнаде у натури (У оквиру Финансијског плана 
Туристичке организације Пожаревца за 2016. годину, на 
Економску класификацију 4131 – накнаде у натури).

III
Средства из тачке I. овог Решења исплатити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 

Пожаревца“ 13/15), са Раздела 5 - Градска управа, Глава 
6. – Туристичка организација града Пожаревца, Програм 
4 – Развој туризма, Програмска класификација 1502-
0001, ПА: Управљање развојем туризма, Функција 473 
– Туризам, Позиција 296, Економска класификација 413 
– Накнаде у натури 

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Града Пожаревца.

V
  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, дана 26. јануара 2016. године 
Број 01-06-10 /2016-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
1. Туристичкој организацији Пожаревца - 

директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке;
3. Одсеку за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26 . јануара 2016. године разматрало је 
захтев Месне заједнице Маљуревац број 03-40-159/2016 
од 22. јануара 2016. године, за одобрење додатних 
средстава за деблокаду рачуна месне заједнице као и за 
трошкове утрошене електричне енергије до краја 2016.
године, са мишљењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 22. јануара 2016. године, те је на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15) 
и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. 
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годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 13/15), 
донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице 

Маљуревац број 03-40-159/2016 од 22.01.2016. године за 
издвајање додатних финансијских средстава у укупном 
износу од 190.000,00 динара за деблокаду рачуна месне 
заједнице као и за трошкове утрошене електричне 
енергије до краја 2016.године.

II
 Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 
средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 
13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, Глава 1 – Градска 
управа, Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште 
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити на следећи 
начин:

• у оквиру Раздела 5- Градска управа, Глава 
3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 
0602-0002, ПА: Месне заједнице, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, позиција 147, Економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова (у Финансијском плану 
месне заједнице Маљуревац, економска 
класификација 483111 –Новчане казне и 
пенали по решењу судова) у износу од 
160.000,00 динара.

• у оквиру Раздела 5- Градска управа, Глава 
3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 
0602-0002, ПА: Месне заједнице, Функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, позиција 140, Економска 
класификација 421– Стални трошкови 
(у Финансијском плану месне заједнице 
Маљуревац, економска класификација 
421211 – Услуге за електричну енергију) у 
износу од 30.000,00 динара.

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 13/15), са Раздела 5 - Градска управа, 
Глава 3. – Месне заједнице, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0002, 
ПА: Месне заједнице, Функција 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, позиција 

147, Економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова као и позиција 140, Економска 
класификација 421- Стални трошкови.

IV
 За реализацију овог Решења задужује се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Града Пожаревца.

У Пожаревцу, дана 26. јануара 2016. године 
Број 01-06-10/2016-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Начелнику Одељења за финансије и јавне 

набавке, Милану Дабићу
2. Месној заједници Маљуревац
3.  Одсеку за скупштинске послове 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 26.јануара 2016. године, разматрало 
је захтев Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији Града Пожаревца за обезбеђење средства за 
покриће трошкова за време ванредне ситуације у укупном 
износу од 6.205.020,00 динара број: 01-40-169/2016 од 
22.01.2016. године, са изјашњењем Одељења за финансије 
и јавне набавке, те је на основу члана 91. Статута Града 
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 7/15 ) и члана 21. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело 

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

I
 ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев 
Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
Града Пожаревца број: 01-40-169/2016 од 22.01.2016. 
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године за обезбеђење средства за покриће трошкова за 
време ванредне ситуације и ОДОБРАВАЈУ се средства 
у укупном износу од 4.683,090,00 динара. 

II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 
13/15), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП“Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, Програм 2 – Комунална 
делатност, Програмска класификација 0601-0001 ПА: 
Водоснабдевање, Функција 630 - Водоснабдевање , 
Позиција 175/1, Економска класификација 423– Услуге 
по уговору износ од 2.152.770.00 динара (423911 – Остале 
опште услуге) , Позиција 176, Економска класификација 
511- Зграде и грађевински објекти износ од 1.944.720,00 
динара са ПДВ-ом (511241 – Водовод) и Позиција 176/1, 
Економска класификација 512 – Машине и опрема износ 
од 585.600,00 динара са ПДВ-ом ( 512932 – Монтирана 
опрема).

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

са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – ЈП“Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“, Програм 2 – Комунална 
делатност, Програмска класификација 0601-0001 ПА: 
Водоснабдевање, Функција 630 - Водоснабдевање , 
Позиција 175/1, Економска класификација 423– Услуге 
по уговору износ од 2.152.770.00 динара (423911 – Остале 
опште услуге) , Позиција 176, Економска класификација 
511- Зграде и грађевински објекти износ од 1.944.720,00 
динара са ПДВ-ом (511241 – Водовод) и Позиција 176/1, 
Економска класификација 512 – Машине и опрема износ 
од 585.600,00 динара са ПДВ-ом ( 512932 – Монтирана 
опрема).

IV
За реализацију овог Решења задужује се Одељење 

за финансије и јавне набавке Градске управе Града 
Пожаревца.

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“

У Пожаревцу, дана 26. јануара 2016. године 

Број 01-06-10 /2016-14-2)

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. ЈП“Дирекцији за изградњу града 

Пожаревца“ 
3. Одсеку за скупштинске послове 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана  8. фебруара 2016. године, разматрало је  
захтев ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ број  
01-40-273/2016 од 04.02.2016. године (њихов број: 340 од 
01.02.2016. године) за обезбеђење додатних финансијских 
средства, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне 
набавке од 05. фебруара 2016. године, те је на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15) и члана 
21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело  

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за 

изградњу Града Пожаревца“ број  01-40-273/2016 од 
04.02.2016. године (њихов број: 340 од 01.02.2016. 
године) у делу који се односи на   одобрење додатних 
финансијских средства за помоћ у лечењу запосленог 
или члана уже породице и ОДОБРАВАЈУ се средства  у  
износу од 200.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/15), са Раздела 5 – Градска управа, 
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
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108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Глава  4 – ЈП“Дирекција за изградњу града Пожаревца“, 
Програм 1 – Локални развој и просторно планирање, 
Програмска класификација 1101-0002 ПА: Уређивање 
грађевинског земљишта, Функција 620 -  Развој заједнице, 
Позиција 157,  Економска класификација 414– Социјална 
давања запосленима   износ од 200.000 динара (414411 
– помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице).

III
Средства из тачке I. овог Решења   исплатити са  

Раздела 5 – Градска управа, Глава  4 – ЈП “Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, Програм 1 – Локални развој 
и просторно планирање, Програмска класификација 1101-
0002 ПА: Уређивање грађевинског земљишта, Функција 
620 -  Развој заједнице, Позиција 157,  Економска 
класификација 414– Социјална давања запосленима      
(414411 – помоћ у лечењу запосленог или члана уже 
породице). 

  
IV

   ЗАДУЖУЈЕ СЕ: 
- Одељење за финансије и јавне набавке 

Градске управе града Пожаревца,  да 
спроведе измене из тачака I, II и III.  овог 
Решења;

- ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“,  да у складу са тачкама I. и 
II. овог Решења изврши измене у свом 
Финансијском плану за 2016. годину;

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године  
Број:  01-06-22/2016-16 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке

2. Директору  ЈП“Дирекцији за изградњу 
града Пожаревца“ 

3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана   8.фебруара 2016. године, разматрало 
је  захтев ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ 
број  01-40-273/2016 од 04. фебруара 2016. године (њихов 
број: 340 од 01.фебруара 2016. године), за обезбеђење   
додатних финансијских средства, са изјашњењем 
Одељења за финансије и јавне набавке од 5.фебруара 
2016. године, те је  на основу члана 91. Статута Града 
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 
4/13 - пречишћен текст), члана 26. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15) и члана 21. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник 
Града Пожаревца“ 13/15), донело  

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

I
      ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за 
изградњу Града Пожаревца“ број  01-40-273/2016 од 
04.02.2016. године (њихов број: 340 од 01.02.2016. 
године)  у делу који се односи на обезбеђење  додатних 
финансијских средства за  пословни простор – радови 
на електричним инсталацијама и ОДОБРАВАЈУ се 
средства  у  износу од  10.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник града 
Пожаревца“ 13/15), са Раздела 5 – Градска управа, 
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, 
Глава  4 – ЈП“Дирекција за изградњу града Пожаревца“, 
Програм 1 – Локални развој и просторно планирање, 
Програмска класификација 1101-0002 ПА: Уређивање 
грађевинског земљишта, Функција 620 -  Развој 
заједнице, Позиција 164  Економска класификација 425- 
Текуће поправке и одржавање  износ од 10.000,00  динара 
(425117 –  пословни простор – радови на електричним 
инсталацијама). 

III
Средства из тачке I. овог Решења у  износу од  

10.000,00 динара исплатити са  Раздела 5 – Градска 
управа, Глава  4 – ЈП “Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“, Програм 1 – Локални развој и просторно 
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планирање, Програмска класификација 1101-0002 ПА: 
Уређивање грађевинског земљишта, Функција 620 -  
Развој заједнице,Позиција 164  Економска класификација 
425- Текуће поправке и одржавање  износ од 10.000,00  
динара (425117 –  пословни простор – радови на 
електричним инсталацијама).

IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ: 
- Одељење за финансије и јавне набавке 

Градске управе града Пожаревца,  да 
спроведе измене из тачака I.,  II. и III .  овог 
Решења;

- ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“,  да у складу са тачкама I. и 
III. овог Решења изврши измене у свом 
Финансијском плану за 2016. годину.

 V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године
Број:  01-06-22/2016-16 -1) 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Директору  ЈП“Дирекцији за изградњу 

града Пожаревца“ 
3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана  8.фебруара 2016. године, разматрало је  
захтев ЈП „Дирекције за изградњу Града Пожаревца“ 
број  01-40-94/2016 од 18.јануара  2016. године (њихов 
број: 135 од 15.јануара.2016. године), за обезбеђење 
финансијских средства за реализацију пројекта 
„Насипање неасфалтираних улица“ и пројекта „Чишћење 
Мањежа“  , са изјашњењем Одељења за финансије и 

јавне набавке од 5.фебруара 2016.године , те је  на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник 
Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15) и члана 
21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 13/15), донело 

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

I
      ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Дирекције за 
изградњу Града Пожаревца“ број  01-40-94/2016 од 
18.01.2016. године (њихов број: 135 од 15.01.2016. 
године),  за обезбеђење финансијских средства за 
реализацију пројекта „Насипање неасфалтираних улица“ 
и пројекта „Чишћење Мањежа“   и ОДОБРАВАЈУ се 
средства  у  износу од 2.500.000,00 динара.

II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 
13/15), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава  4 – ЈП “Дирекција 
за изградњу града Пожаревца“, Програм 2 – Комунална 
делатност, Програмска класификација 0601-0008 ПА: 
Јавна хигијена, Функција 510 -  Управљање отпадом , 
Позиција 183,  Економска класификација 421– Стални 
трошкови  износ од 500.000 динара (4213258 –„Чишћење 
Мањежа“   ), и Програм 7 – Путна инфраструктура, 
Програмска класификација 0701-0002 ПА; Одржавање 
путева, Функција 451 – Друмски саобраћај,  Позиција 
192,  Економска класификација 425- Текуће поправке 
и одржавање  износ од 2.000.000,00  динара (425191 – 
„Насипање неасфалтираних улица“).

III
Средства из тачке I . овог Решења у укупном 

износу од 2.500.000,00 динара исплатити са  Раздела 
5 – Градска управа, Глава  4 – ЈП “Дирекција за 
изградњу града Пожаревца“, “, Програм 2 – Комунална 
делатност, Програмска класификација 0601-0008 ПА: 
Јавна хигијена, Функција 510 -  Управљање отпадом , 
Позиција 183,  Економска класификација 421– Стални 
трошкови  износ од 500.000 динара (4213258 –„Чишћење 
Мањежа“   ), и Програм 7 – Путна инфраструктура, 
Програмска класификација 0701-0002 ПА; Одржавање 
путева, Функција 451 – Друмски саобраћај,  Позиција 
192,  Економска класификација 425- Текуће поправке 
и одржавање  износ од 2.000.000,00  динара (425191 – 
„Насипање неасфалтираних улица“).
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IV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ: 
- Одељење за финансије и јавне набавке 

Градске управе града Пожаревца,  да 
спроведе измене из тачака I. II. и II.  овог 
Решења;

- ЈП „Дирекција за изградњу града 
Пожаревца“,  да у складу са тачкама I  и 
III овог Решења изврши измене у свом 
Финансијском плану за 2016. годину;

V
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године 
Број:  01-06-22/2016-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
2. Директору  ЈП“Дирекцији за изградњу града 

Пожаревца“ 
3. Шефу Одсека за скупштинске послове 
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 8. фебруара 2016. Године разматрало 
је захтев ОШ „Свети Сава“ Пожаревац број 01-40-
272/2016 од 01.02.2016. године, за одобрење додатних 
финансијских средства, са мишљењем Одељења за 
финансије и јавне набавке од 04.02.2016. године, те је на 
основу члана 91. Статута Града Пожаревца (“Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст), 
члана 26. Пословника о раду Градског већа Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
1/15 и 7/15) и члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 13/15), донело

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

I
 ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“ 
Пожаревац, број 01-40-272/2016 од 01.02.2016. године, 
са мишљењем Одељења за финансије и јавне набавке 
Градске управе Града Пожаревца од 04.02.2016. године, 
за издвајање додатних финансијских средстава и 
одобравају се средства у износу од 144.600,00 динара 
за трошкове аутобуског превоза ученика и наставника и 
смештаја за наставнике пратиоце ради учествовања на 
Међународној смотри „Z odra na oder“ у Марибору од 
10.-12. фебруара 2016. године.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца 
за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 13/15), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска 
управа, Програм 15 –Локална самоуправа, Програмска 
класификација 0602-0001, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 108, Економска класификација 
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру 
Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне школе, 
Програм 9 – Основно образовање, Програмска 
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912-Основно образовање, Позиција 
344, Економска класификација 4631-Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Свети Сава“ Пожаревац за 2016. годину, на 
Економску класификацију 4222 – Трошкови службених 
путовања у иностранство). 

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити 

са Раздела 5 – Градска управа, Глава 8 – Основне 
школе, Програм 9 – Основно образовање, Програмска 
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних 
школа, Функција 912-Основно образовање, Позиција 
344, Економска класификација 4631-Текући трансфери 
осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског 
плана ОШ „Свети Сава“ Пожаревац за 2016. годину, на 
Економску класификацију 4222 – Трошкови службених 
путовања у иностранство).

 За реализацију Решења задужује се Одељење за 
финансије и јавне набавке

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“

У Пожаревцу, 8. фебруара 2016. године 
Број: 01-06-22/2016-19

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке 
2. Маргарети Секуловић, директорки ОШ 

„Свети Сава“ Пожаревац
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 8.  фебруара  2016. године разматрало је 
захтев Туристичке организације Пожаревца број 01-40-
289/2016 од 04.02.2016 године, за одобрење додатних 
средстава,  са мишљењем Одељења за финансије и 
јавне набавке, те је на основу члана 91. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ број 
4/13 – пречишћен текст) ,  члана 26. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“,  бр. 1/15 и 7/15) и  члана 21. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15), донело:

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације 

Пожаревца број 01-40-289/2016 од 04.02.2016. године за 
издвајање додатних финансијских средстава у укупном 
износу од 380.320,00 динара за претплату на стручне 
часописе Образовни информатор и Цекос ин, за услуге 
ангажовања стручног лица тј. дипломираног правника, 
као и додатна средства за обавезне таксе.

II
 Средства из тачке I. овог Решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, 
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, 

и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа, 
Глава 6. – Туристичка организација града Пожаревца, 
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 
1502-0001, ПА: Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам и то на:

-  Позицију 300, Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору у износу од 297.820,00 динара 
(У оквиру Финансијског плана Туристичке 
организације Пожаревца за 2016. годину, 
на Економске класификације 4233- услуге 
образовања и усавршавања запослених у износу 
од 179.820,00 динара и на 4239- остале опште 
услуге у износу од 118.000,00 динара) и

- Позицију 304, Економска класификација 482 - 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу 
од 82.500,00 динара (У оквиру Финансијског 
плана Туристичке организације Пожаревца за 
2016. годину, на Економску класификацију 4822- 
обавезне таксе у износу од 82.500,00 динара).

III
Средства из тачке I. овог Решења исплатити  

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/15), са  Раздела 5 - Градска управа, 
Глава 6. – Туристичка организација града Пожаревца, 
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 
1502-0001, ПА: Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам, и то са: 

- Позиције 300, Економска класификација 423 
– Услуге по уговору у износу од 297.820,00 
динара и

- Позиције 304, Економска класификација 482 - 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу 
од 82.500,00 динара.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Града Пожаревца.

V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 8.  фебруара  2016. године 
Број:  01-06-22/2016-20

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

Доставити: 
1. Туристичкој организацији  Пожаревца -  

директорки;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној дана 8.  фебруара  2016. године разматрало је 
захтев Народног музеја Пожаревац за одобрење додатних 
средстава број  01-40-268/2016 од 01. фебруара  2016. 
године, са мишљењем Одељења за финансије и јавне 
набавке oд 04. фебруара  2016. године, те је на основу 
члана 91. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст),  члана 
26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“,  бр. 1/15 и 7/15) 
и  члана 21. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
13/15), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја 

Пожаревац број  01-40-268/2016 од 01.02.2016. године. 
године за издвајање додатних финансијских средстава у 
укупном износу од 63.000,00 динара за исплату солидарне 
помоћи запосленој.

II
Средства из тачке I. овог Решења обезбедити 

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр.13/15), са: Раздела 5.- Градска управа, 
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 - Локална 
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 130 - Опште јавне услуге, Позиција 
108, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, 
и иста распоредити у оквиру Раздела 5- Градска управа, 
Глава 5. –Установе у култури, Програм 13 – Развој 
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функција 
820 – Услуге културе, Позиција 210, Економска 
класификација 414 – Социјална давања запосленима (У 
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац 
за 2016. годину, на Економску класификацију 4143 – 
отпремнине и помоћи).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити  

из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 13/15), са  Раздела 5- Градска управа, 
Глава 5. –Установе у култури, Програм 13 – Развој 
културе, Програмска класификација 1201-0001, ПА: 
Функционисање локалних установа културе, Функција 
820 – Услуге културе, Позиција 210, Економска 
класификација 414 – Социјална давања запосленима.

IV
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Града Пожаревца.

V
           Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 8.  фебруара  2016. године 
Број:  01-06-22/2016-21

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ШЕФИЦА ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
 ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Соња Траиловић, дипл.економиста, с.р.

ВИША СТРУЧНА САРАДНИЦА 
ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ПОЖАРЕВЦА

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

           Доставити: 
1. Народном музеју Пожаревац – директору;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за 

финансије и јавне набавке
3. Шефу Одсека за скупштинске послове
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