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На основу члана 28. став 2. и члана 29. ст. 1. и 4.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
члана 70. став 18. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана
3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник
Републике Србије“, број 16/18), члана 5. став 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката
за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 4/14), Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06-57/2019-9 од
11. 4. 2019. године о прихватању захтева Привредног
друштва STYLINE d. o. o. Požarevac за куповину градског грађевинског земљишта на к. п. бр. 1193/2 КО
Пожаревац, Одлуке о покретању поступка за отуђење
градског грађевинског земљишта на катастарској
парцели број 1193/2 КО Пожаревац из јавне својине
Града Пожаревца, у поступку непосредне погодбе по
тржишним условима број 09-06-57/2019-9-1 од 11. 4.
2019. године, записника о спроведеном поступку непосредне погодбе од 21. јуна 2019. године, мишљења
М. бр. 14/19 Градског правобранилаштва Пожаревац и
члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18
и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на
седници од 8. јула 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

о отуђењу градског грађевинског земљишта на
катастарској парцели 1193/2 КО Пожаревац,
са уделом од 1/1, из јавне својине Града
Пожаревца, у поступку непосредне погодбе

Члан 1.

Овом одлуком се утврђују услови, начин и цена
отуђења непокретности – земљишта катастарске
парцеле бр. 1193/2, КО Пожаревац, са уделом од 1/1,

из јавне својине Града Пожаревца, у корист Привредног друштва STYLINE d. o. o. Požarevac, у поступку
непосредне погодбе.

Члан 2.

Из јавне својине Града Пожаревца по спроведеном поступку непосредне погодбе одржаног 21. јуна
2019. године, отуђује се непокретност – земљиште
катастарске парцеле бр. 1193/2, КО Пожаревац, са
уделом од 1/1 површине 2 ара 59 м2 уписане у лист
непокретности број 15803 КО Пожаревац као јавна својина Града Пожаревца, у корист Привредног
друштва STYLINE d. o. o. Požarevac.

Члан 3.

Непокретност из члана 2. ове одлуке Град Пожаревац отуђује из јавне својине у корист Привредног друштва STYLINE d. o. o. Požarevac, обзиром
да је катастарска парцела из члана 2. ове одлуке
одређена као земљиште за редовну употребу објекта број 1 који је у власништву Привредног друштва
STYLINE d. o. o. Požarevac, а по решењу Одељења
за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца број 07-464-16/2018 од 20. фебруара
2019. године.

Члан 4.

Град Пожаревац непокретност из члана 2. ове
одлуке отуђује из јавне својине у корист Привредног друштва STYLINE d. o. o. Požarevac по цени
од 2.444.960,00 динара, односно по процењеној
тржишној вредности од 944.000,00 динара по 1
ару по процени Министарства финансија Пореске управе Филијале Пожаревац, дате у допису
број 080-464-08-00013/2019 – К1В02 од 2. априла
2019. године.

Члан 5.

На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Града Пожаревца као продавца и Привредног друштва STYLINE d. o. o. Požarevac, као купца, у тексту
који чини саставни део ове одлуке.
У име Града Пожаревца, уговор ће закључити
Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца.

8. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу чл. 11. и 32. став 1. тачка 1), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 39. став 1.
тачка 1) и члана 185. став 8. Статута Града Пожаревца („Службeни гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18
и 12/18 – исправка), a по прибављеном Мишљењу
Министарства државне управе и локалне самоуправе
број 110-00-00240/2018-24 од 26. јуна 2019. године,
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној
8. јула 2019. године, донела је

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статутa Града Пожаревца

Члан 1.

У Статуту Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), наслов пре члана 13. мења се и гласи: „НАГРАДЕ И
ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА“.
У члану 13. ставу 1. речи: „значајна остварења“
замењују се речима: „изузетне резултате и достигнућа у раду“.
Став 4. мења се и гласи:
„Врсте награда и других јавних признања и поступак за доделу јавних признања и звања „почасни
грађанин“ уређују се посебном одлуком Скупштине“.

Члан 2.

У члану 39. став 1. тачка 8) после речи: „опште
акте“, додају се речи: „као и појединачне акте“.
У тачки 40) речи: „када о томе не одлучује Градско веће“, бришу се.
После тачке 40) додаје се нова тачка 40а), која
гласи:
„40а) доноси одлуку о располагању покретном
имовином која је у јавној својини Града чија вредност прелази горњи новчани износ набавке мале
вредности утврђен законом којим се уређују јавне
набавке;
Тачка 55) мења се и гласи:
„55) разматра и даје сагласност на извештаје о
раду и програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град;

Страна 3 – Број 10

Тачка 59) мења се и гласи:
„59) уређује поступак за додељивање јавних
признања и почасног звања које додељује Град и одлучује о додели звања „почасни грађанин“;“

Члан 3.

У члану 75. ставу 1. тачка 10) мења се и гласи:
„10) оснива службу за интерну ревизију Града;

Члан 4.

У члану 77. ставу 8. брише се запета и речи: „ а
могу бити задужени за једно или више одређених
подручја из надлежности Града“.

Члан 5.

У члану 78. став 1. брише се.

Члан 6.

У члану 79. ст. 3–7. бришу се.

Члан 7.

У члану 82. ставу 1. тачка 12) мења се и гласи:
„12) решава у другом степену у управном поступку у управним стварима о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација
из надлежности Града, изузев организација у области
спорта, као и о жалбама поднетим на решења која
доноси комунална полиција;

Члан 8.

У члану 99. ставу 3. после речи: „правног лица“,
брише се тачка на крају и додају се речи: „и има свој
печат.“

Члан 9.

У члану 113. став 1. тачка 14) речи: „даје сагласност на“, замењују се речју: „усваја“.

Члан 10.

Члан 148. мења се и гласи:

„Члан 148.

Ради задовољавања потреба и интереса локалног
становништва у селима се оснивају месне заједнице
и други облици месне самоуправе.
Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским насељима.
Месна заједница може се оснивати и за два или
више села.“

Члан 11.

У члану 153. ставу 1. реч: „уређује“, замењује се
речју: „утврђују“.
У ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. образовање месних заједница,“
У истом ставу додаје се нова тачка 2а. која гласи:
„2а. послови које врши месна заједница,“.
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У тачки 5. после речи: „избора чланова савета
месне заједнице,“ додају се речи: „заштита изборног права,“.
После тачке 6. додаје се нова тачка 6а. која гласи:
„6а. начин одлучивања у месној заједници,“.

Члан 12.

У члану 154. став 6. мења се и гласи:
„Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и
програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне
заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или
измену постојећих прописа Града;
7) врши и друге послове из надлежности месне
заједнице утврђених одлуком о месним заједницама или другим градским прописима.“

Члан 13.

Ова статутарна одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

8. јул 2019.

„Члан 8.

Повеља о награди и повеља је димензије А3, израђена од квалитетног графичког папира, на којој је
исписан текст:
’Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца
додељује
ПОВЕЉУ О НАГРАДИ
за изузетне резултате и достигнућа у раду на
привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима стваралаштва
____________________________________________ ’
’Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца
додељује
ПОВЕЉУ
за изузетне резултате и достигнућа у раду на
привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима стваралаштва
____________________________________________ ’

У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-2

’Поводом 15. октобра, Дана ослобођења Града
Пожаревца, Град Пожаревац

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

додељује

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

3

На основу чл. 13. и 39. став 1. тач. 8) и 59) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 8. јула 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о установљењу награда,
повеље и других јавних признања
Града Пожаревца

Члан 1.

У Одлуци о установљењу награда, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, брoj 4/19), члан 8. мења
се и гласи:

ПОВЕЉУ О НАГРАДИ
за изузетне резултате и достигнућа у раду на
привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима стваралаштва
____________________________________________ ’
’Поводом 15.октобра, дана ослобођења Града Пожаревца, Град Пожаревац
додељује
ПОВЕЉУ
за изузетне резултате и достигнућа у раду на
привредном, научном, образовном, културном, здравственом, спортском и другим пољима стваралаштва
____________________________________________ ’
Повеља о награди и повеља уручује се у футроли
црвене боје.“

8. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 2.

У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Одлуку о наградама и повељама из члана 1. ове
одлуке доноси Одбор.“
Став 3. мења се и гласи:
„Председника и чланове Одбора именује Скупштина Града Пожаревца (у даљем тексту: Скупштина) из
реда одборника и грађана.“

Члан 3.

У члану 14. став 5. речи: „Скупштина, на предлог
Одбора“, замењују се речју: „Одбор“.

Члан 4.

У члану 19. став 3. речи: „на предлог Градског
већа, доноси Скупштина“ замењују се речима: „доноси Градско веће“.

Члан 5.

У члану 28. став 1. речи: „Скупштина, на предлог Одбора за награђивање поводом Дана радника
у образовању Града Пожаревца (у даљем тексту:
Одбор за награђивање радника у образовању)“,
замењују се речима: „Одбор за награђивање поводом Дана радника у образовању Града Пожаревца
(у даљем тексту: Одбор за награђивање радника у
образовању).“

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године

Број 011-06-111/2019-3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 66. ст.
1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа „Љубичево“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16 и 6/17) и члана 39. став 1. тач. 11)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8. јула 2019. године, доноси

Страна 5 – Број 10

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на измене и допуне
Програма коришћења субвенција
Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за
2019. годину бр. 344 од 20. јуна 2019. године

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
Програма коришћења субвенција Јавног предузећа
„Љубичево“ Пожаревац за 2019. годину бр. 344 од 20.
јуна 2019. године, који су усвојене Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац,
бр. 345/2-2 од 20. јуна 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења
субвенција ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2019. годину, садржан је у Закону о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Одлуци
о усклађивању пословања Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16 и
6/17) и Статуту Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка).
Закон о јавним предузећима у члану 61. прописује
да је јавно предузеће које користи или ће користити
средства из буџета (субвенције, гаранције или друга
средства) дужно да предложи посебан програм који
се сматра донетим када на њега сагласност да јединица локалне самоуправе.
У члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној
самоуправи прописано је да Скупштина општине у
складу са законом оснива службе, јавна предузећа,
установе и организације, утврђене статутом општине
и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи
прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге
послове утврђене законом и статутом града, док став
3. истог члана прописује да се одредбе овог закона
које се односе на скупштину општине примењују на
градску скупштину.
Чланом 25. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац са Законом
о јавним предузећима, прописано је да ово Предузеће доноси посебан програм за коришћење субвенција, који се сматра донетим када на њега сагласност
да Скупштина Града.

Страна 6 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Чланом 39. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности
од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и
друге правне акте и радње јавног предузећа, односно
друштва капитала, ради заштите општег интереса.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење решења
Након процене финансијских ефеката решења на
буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење
овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града
Пожаревца.
На основу напред наведеног, Скупштина Града
Пожаревца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

II

Задаци пројектно-стручног тима јавног тела су:
1. Разматрање Самоиницијативе за покретање
самоиницијативног партнерства и предлагање
измена и допуна истог;
2. Процена оправданости модела јавно приватног
партнерства;
3. Припрема свих потребних аката прописани
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама и другим позитивним прописима, а
све у циљу даљег одобравања пројекта јавног
приватног партнерства;
4. Вршење функције конкурсне комисије у случају да предлог пројекта буде одобрен од стране
Комисије за јавно приватно партнерство, Владе
Републике Србије и Скупштине Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 8. јула 2019. године, на основу чл. 27. и 30. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и
члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и
12/18 – исправка), донела је

8. јул 2019.

III

Накнада за рад утврђује се председнику и свим
члановима Тима, у складу са Одлуком о накнадама
одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова
скупштинских радних тела, чланова Градског већа
Града Пожаревца и чланова радних тела Градског
већа („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11
и 8/15), а стручном консултанту по датој понуди у
поступку прописаном Законом о јавним набавкама.

IV

Административно-техничке послове за потребе
Тима обављаће Одељење за комуналне делатности
и енергетику, Градске управе Града Пожаревца.

V

РЕШЕЊЕ

Рок за извршење задатака из тачке II овог решења
је 6 месеци од дана пријема Решења.

I

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

о формирању пројектно-стручног
тима јавног тела
Формира се пројектни – стручни тим јавног тела
(у даљем тексту: Тим), и у исти се именују:
1. Биљана Кочи, дипл. правник, руководитељка
Службе за јавне набавке, Градске управе Града
Пожаревца, председница,
2. Ивана Лазић, дипл. економиста, шеф Одсека за
буџет, Градске управе Града Пожаревца, чланица,
3. Оливер Поповић, професор технике и информатике, енергетски менаџер, у Одељењу за комуналне делатности и енергетику, члан,
4. Милан Лазић, дипл. правник, шеф у Одељењу
за имовинско-правне послове, Градске управе
Града Пожаревца, члан и
5. ________________, стручни консултант, који ће
5.   (име и презиме)
5. бити изабран накнадно по поступку прописаном Законом о јавним набавкама.

VI

У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-6-1)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

5-2

На основу члана 115. став 2, члана 116. ст. 5. и 13. и
члана 117. став 3. тач. 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17 и 27/18 – др. закони и 10/19), члана 39. став 1.
тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18 – исправка)
и члана 2. став 2. и члана 100. став 1. Пословника

8. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 8. јула 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању два члана
Школског одбора Основне школе
„Свети владика Николај“ у Брадарцу
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Свети владика Николај“ у Брадарцу:
1. Томић Дубравка из Брадарца, као представник Града Пожаревца и
2. Мирковић Иван из Брадарца, као представник
Града Пожаревца.
2. Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Свети владика Николај“ у Брадарцу:
1. Обрадовић Јелена, као представник Града
Пожаревца и
2. Антић Братислав, као представник Града Пожаревца.
3. Мандат новоименованих чланова Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата
Школског одбора.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-6-2)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

5-3

На основу члана 115. став 2, члана 116. ст. 5. и 13.
и члана 117. став 3. тач. 4) и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони и 10/19), члана 39.
став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 –
исправка) и члана 2. ст. 2. и 100. став 1. Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 8. јула 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Медицинске школе у Пожаревцу
1. Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Медицинске школе у Пожаревцу:

Страна 7 – Број 10

1. Јовановић Дејан из Пожаревца, као представник Града Пожаревца,
2. Ђорђевић Игор из Пожаревца, као представник Града Пожаревца и
3. Тодоровић Драгана из Пожаревца, као представник Града Пожаревца.
2. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске школе у Пожаревцу:
1. Брајовић Татјана из Пожаревца, као представник Града Пожаревца,
2. Божић Силвана из Пожаревца, као представник Града Пожаревца и
3. Милетић Милан из Пожаревца, као представник Града Пожаревца.
3. Мандат новоименованих чланова Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата
Школског одбора.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-6-3)
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 2.
став 2, члана 100. став 5. и члана 137. став 1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 14/18) на седници одржаној 8. јула 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за штампање
и печаћење гласачких листића за избор новог
члана Градског већа Града Пожаревца
1. Образује се Комисија за штампање и печаћење
гласачких листића за избор новог члана Градског
већа Града Пожаревца (у даљем тексту: Комисија)
у саставу:
1) Никола Љубојевић, представник Одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује,
председник Комисије и
2) Срђан Милетић, представник Одборничке
групе Социјалистичке партије Србије, члан
2. Комисија саставља записник, који потписују
сви чланови Комисије.
3. Рад Комисије завршава се предајом гласачких
листића и потписаног записника руководиоцу гласања.

Страна 8 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 2.
став 2, члана 100. став 5. и члана 139. Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 14/18) на седници одржаној
8. јула 2019. године донела је

– исправка), Скупштина Града Пожаревца на седници од 8. јула 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о избору новог члана Градског већа
Града Пожаревца

I

Бира се за новог члана Градског већа Града Пожаревца:
1) Томица Стојановић.

II

Мандат новоизабраног члана Градског већа Града
Пожаревца траје до истека мандата Градског већа
Града Пожаревца.

III

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за гласање за избор
новог члана Градског већа Града Пожаревца
1. Образује се Комисија за гласање за избор новог члана Градског већа Града Пожаревца (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
1) Бојан Илић, председник Скупштине, руководилац тајног гласања,
2) Милић Јовановић, заменик председника
Скупштине,
3) Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине,
4) Душан Костић, представник Одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује,
члан и
5) Весна Алексовски, представник Одборничке
групе Социјалистичке партије Србије, члан.
2. Комисија саставља записник о резултату гласања за избор новог члана
Градског већа Града Пожаревца, који потписују
сви чланови Комисије.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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8. јул 2019.

На основу члана 32. став 1. тачка 12) и члана 45.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 17) и
члана 77. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

8. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 9 – Број 10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 2. јула 2019. године, разматрало је захтев
Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ број:
09-40-1269/2019 од 7. јуна 2019. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 1. јула 2019. године, те је на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 82. став 1. тачка
3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка),
члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став
2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/18 и
9/19), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе „Спортски
центар Пожаревац“ број: 09-40-1269/2019 од 7. јуна
2019. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 14. јуна
2019. године, за издвајање додатних финансијских
средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 1.293.497,00 динара, за ангажовање по основу
привремених и повремених послова, и то за: 3 ангажована лица за послове спасилаца/организатора и 3
ангажована лица за послове одржавања/редара, због
повећаног обима посла у предстојећим месецима од
јула до октобра текуће године.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ број 14/18), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште

услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 1301-0004
ПА: Функционисање локалних спортских установа,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 223, Економска класификација 423 – Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2019. годину,
на Економску класификацију 4239 – Остале опште
услуге).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација 1301-0004
ПА: Функционисање локалних спортских установа,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 223, Економска класификација 423 – Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2019. годину,
са Економске класификације 4239 – Остале опште
услуге).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2. јула 2019. године Број: 09-06-110/2019-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

Страна 10 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 2. јула 2019. године, разматрало је захтев
начелника Градске управе Града Пожаревца број 0140-1400/2019 од 2. јула 2019. године за обезбеђење
финансијских средстава за вршење стручног надзора над инвестицијама са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
број 03-40-1400/2019 од 2. јула 2019. године, те је
на основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18
и 31/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18 и 12/18 – исправка.), члана 26. ст. 1. и 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 9/19), донело следеће

услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 161,
Економске класификације 511441 – Стручна оцена
и коментари / Стручни надзор над инвестицијама,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001,
Програмске активности: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функције 130 –
Опште јавне услуге, Позиције 161, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти (у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца
за 2019. годину са економске класификације 511441
– Стручна оцена и коментари / Стручни надзор над
инвестицијама, Извор финансирања 01 – Приходи
из буџета.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-1400/2019 од 2. јула
2019. године за обезбеђење средстава за вршење
стручног надзора над инвестицијама у износу од
1.200.000,00 динара са обрачунатим пдв-ом.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18, 10/18 и 14/18) у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Приходи
из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001, Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 161, Економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2019. годину, у оквиру Програма 15 – Опште

8. јул 2019.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2. јула 2019. године Број 09-06-110/2019-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 2. јула 2019. године, разматрало је захтев
месне заједнице Брежане број 11-40-1305/2019 од 14.
6. 2019. године за обезбеђење додатних средстава у
износу од 50.920,00 динара са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 18. јуна 2019. године, те је на основу члана 69.
ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 82.
став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18
– исправка), члана 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник

8. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број
14/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев месне заједнице Брежане
број 11-40-1305/2019 од 14. јуна 2019. године за обезбеђење додатних средстава и одобравају се средства
у износу од 50.920,00 динара за набавку материјала
за посебне намене – цеви за ограду парка и стадиона
малих спортова.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, број 14/18) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања
01 – Приходи из буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска
активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, на Позицију 180,
Економска класификација 426 – Материјал у износу

Страна 11 – Број 10

од 50.920,00 динара. (У Финансијском плану Месне заједнице Брежане за 2019. годину на економској
класификацији 4269 – Остали материјали за посебне
намене, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.)

III

Средства из тач. 1. и 2. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиције 180,
Економска класификација 426 – Материјал у износу
од 50.920,00 динара. (У Финансијском плану Месне
заједнице Пољана за 2019. годину са економске класификације 4269 – Остали материјали за посебне намене, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.)

IV

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 2. јула 2019. године Број 09-06-110/2019-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

Страна 12 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца
редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,
тел: 539-670, тираж броја 10 – 45 примерака.

8. јул 2019.

