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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

19. јул 2019.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу члана 104. ст. 3. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), чл.
3. и 4. став 1. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта
о мрежи јавних основних школа („Службени гласник
РС“, бр. 21/18) и члана 39. став 1. тачка 8) 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 мрежи јавних основних школа
на територији Града Пожаревца

обављају у седишту и ван седишта, организовањем
издвојених одељења, на територији Града Пожаревца.

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 16 издвојених одељења и
у Школи за основно и средње музичко образовање.

Члан 4.

Даном примењивања ове одлуке престаје да важи
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/16).

Члан 5.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних
школа на територији Града Пожаревца.
Број и просторни распоред јавних основних школа на територији Града Пожаревца, из става 1. овог
члана, табеларно приказан и Извештај – елаборат
мреже јавних основних школа и јавне предшколске
установе на територији Града Пожаревца, од 3. јула
2019. године, чине саставни део ове одлуке.

Ова одлука, по добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се од 1. септембра 2019. године.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-7

Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Мрежу јавних основних школа чине основне школе које делатност основног образовања и васпитања

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Број и просторни распоред јавних 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
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4.

Пожаревац, Моравска бр. 2

ОШ „Вук Караџић“

5.

Пожаревац, Војске
Југославије бр. 18

ОШ „Свети Сава“

6.

Лучица, 15 октобра бб.

ОШ „Милош Савић“

7.

Брадарац, Светосавска бб.

ОШ „Свети владика Николај“
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Забела
Дубравица
Батовац
Брежане
Живица
Драговац

I до VIII
основно образовање
одраслих

I, II и III
циклус

Ћириковац
Казнено-поправни завод за
жене Пожаревац – основно
образовање одраслих

I до IV
I, II и III
циклус

Казнено-поправни завод
Пожаревац у Забели
– основно образовање
одраслих

I, II и III
циклус

Пољана
Пругово

I до VIII
I до VIII
I до IV
I до VIII

Кличевац
Дрмно
Трњане
Баре
Речица
Бубушинац
Братинац
Трњане
Касидол
Берање
8.

Костолац, Првомајска бр. 1

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

ОШ „Јован Цвијић“

I до VIII
I до IV
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 VIII

Село Костолац
Петка
Кленовник
Острово

I до IV
I до IV
I до IV
I до IV

Број и просторни распоред одељења – објеката у којима се остварује
основно музичко образовање на територији Града Пожаревца
Ред.
Седиште школе у месту
бр.
1. Пожаревац,
Кнеза Лазара бр. 1

Назив основне школе
Школа за основно и средње
музичко образовање
„Стеван Мокрањац“

Издвојено одељење у месту Разредност
I до VI
Костолац
Мало Црниће
Велико Градиште
Кучево

I до VI
I до VI
I до VI
I до VI
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ИЗВЕШТАЈ – ЕЛАБОРАТ
МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА И
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МРЕЖA ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА

I

Лучица

осморазредна
школа са

158 редовних
ученика

II

Пољана

осморазредна
школа са

89 редовних
ученика

четвороразредна
школа са

23 редовна
ученика

III Пругово

Ова школа није предмет рационализације.

Град Пожаревац има 8 основних школа регистрованих као правна лица, 24 подручних четвороразредних школа и четри осморазредне подручне школе.
Ова локална самоуправа је у односу на 1992. годину
до данас, изгубила најмање 2399 редовних ученика,
односно за 30%. (1992 године 8108, а 2018. године
5709 редовних ученика).
1. Основна школа „Свети Сава“ Пожаревац има
548 редовних ученика и 27 одељења, што чини
20.3 ученика по одељењу, док је 1992. године
имала 895 ученика и 37 одељења, што чини
24,19 ученика по одељењу. Садашње стање по
насељима је:
I

Пожаревац

осморазредна
школа са

518 редовних
ученика

II

Ћириковац

четвороразредна
школа са

30 редовних
ученика

У једином издвојеном одељену имају ученика по
IOP-у па зато немају конбинације.

4. Основна школа „Десанка Максимовић“ Пожаревац има 558 ученика и 24 одељења што је 23.25
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
807 ученика и 28 одељења са 28,82 ученика по
одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Костолац

осморазредна
школа са

II

Село Костолац четвороразредна
школа са

1087 редовних
ученика
46 редовних
ученика

III Петка

четвороразредна
школа са

17 редовних
ученика

IV Острово

четвороразредна
школа са

11 редовних
ученика

V

четвороразредна
школа са

18 редовних
ученика

Кленовник

Важно је напоменути да у последња три насеља
имају по две комбинације.
3. Основна школа „Милош Савић“ Лучица има
270 ученика и 19 одељења, што чини 14.21 ученика по одељењу, док је 1992. године имала 445
ученика и 21 одељење, што чини 21.19 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:

Пожаревац

осморазредна
школа са

558 редовних
ученика

Ова школа није предмет рационализације.
5. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац има 955 ученика и 35 одељења што је 27,29
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
1227 ученика и 40 одељења што је 30,68 ученика по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Пожаревац

осморазредна
школа са

955 редовних
ученика

Ова школа није предмет рационализације.

2. Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац има
1179 редовних ученика и 52 одељења, што чини
22.67 ученика по одељењу, док је 1992. године
имала 1688 ученика и 57 одељења, што чини
29.61 ученика по одељењу. Садашње стање по
насељима је:
I
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6. Основна школа „Вук Караџић“ Пожаревац има
863 ученика и 45 одељења што је 19.18 ученика по одељењу, док је 1992. године имала 1320
ученика и 49 одељења, што је 26,94 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Пожаревац

oсморазредна
школа са

696 редовних
ученика

II

Забела

oсморазредна
школа са

74 редовна
ученика

III Драговац

четвороразредна
школа са

16 редовних
ученика

IV Живица

трогодишња
школа са

18 редовних
ученика

V

четворогодишња
школа са

24 редовна
ученика

VI Батовац

четворогодишња
школа са

15 редовних
ученика

VII Брежане

четворогодишња
школа са

20 редовних
ученика

Дубравица

Ова школа није предмет рационализације.
7. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
која има 906 ученика и 34 одељења, што је 26.64
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
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926 ученика и 31 одељење, што је 29,87 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Пожаревац

осморазредна
школа са

906 редовних
ученика

Ова школа није за рационализацију.
8. Основна школа „Свети владика Николај“ Брадарац има 430 ученика и 33 одељења, што је
13.03 ученика по одељењу, док је 1992. године
имала 800 ученика и 44 одељења, што је 18,18
ученика по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Брадарац

осморазредна
школа са

162 редовна
ученика

II

Речица

једноразредна
школа са

7 редовних
ученика

III

Кличевац

осморазредна
школа са

83 редовна
ученика

IV

Дрмно

четвороразредна
школа са

27 редовних
ученика

V

Маљуревац

дворазредна
школа са

5 редовних
ученика

VI

Бубушинац

четвороразредна
школа са

20 редовних
ученика

VII

Братинац

четвороразредна
школа са

6 редовних
ученика

VIII Набрђе

троразредна
школа са

5 редовних
ученика

IX

Трњане

четвороразредна
школа са

19 редовних
ученика

X

Касидол

троразредна
школа са

4 редовна
ученика

XI

Баре

осморазредна
школа са

86 редовних
ученика

XII

Берање

четвороразредна
школа са

6 редовних
ученика

У овој школи постоје комбинације у свим насељима
и постоје три осмогодишње школе које се не могу укидати због недостатка простора у централној школи. За
ову школу предлажемо да се из мреже јавних основних
школа избришу насеља Маљуревац и Набрђе.
После рационализације број одељења би се
смањио на:
Умањење
Садашњи
Број
броја
број
одељења
одељења
одељења
после
рационализације
„Свети владика
Николај“ Брадарац

35

33

2
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Важно је напоменути да би највећу корист од рационализације имали ученици, због тога што ученици из насеља Маљуревац не би пратили наставу у
комбинацији од два, три или четири разреда за време
једног часа, а ученици из Набрђа уместо да прате
наставу у неподељеној школи, пратили би у комбинацији од по два разреда.
Овом рационализацијом би се ослободили добро
уређени објекти који би се уз врло мала улагања
могли прилагодити другој намени на општу корист
грађана.

Преглед објеката који би се ослободили
рационализацијом
НАСЕЉЕ
Маљуревац
Набрђе
УКУПНО

Површина м2
164
153
317

После рационализације, требало би изменити и
мрежу јавне предшколске установе, тако да би се у
мрежу те установе уврстила насеља Маљуревац и
Набрђе.

МРЕЖA ЈАВНE ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
Предшколска установа ,,Љубица Вребалов“ Пожаревац чији је оснивач Града Пожаревац реализује
делатност кроз организован васпитно образовни
рад и негу деце узраста од годину до седам година
старости покривајући територију града Пожаревца,
Костолца и сеоских насеља на територији Града Пожаревца. Прецизније, Предшколска установа ,,Љубица Вребалов“ Пожаревац обухвата:
– једанаест објеката намењених целодневном боравку деце од једне до седам година (у Пожаревцу
и Костолцу);
– тринаест група припремног предшколског програма (при градским вртићима) и дванаест група
припремног предшколског програма у сеоским насељима, у трајању од четири сата дневно;
– васпитно образовни рад васпитача у болничкој
групи деце у трајању од четири сата дневно.
Укупан број уписане деце последњих радних
односно школских година креће се око две хиљаде двеста педесеторо деце са мањим осцилацијама. Приметна је тенденција да због миграције становништва, потребе породице се мењају, тако да је
садашња ситуација следећа:
– Велика је потреба родитеља за смештајем деце
узраста од 1 до 3 године, за шта Установа нема до-
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вољно капацитета у постојећих једанаест објеката.
Сваке године остане преко две стотине неуписане
деце после завршеног уписа а постојеће групе су
оптерећене великим бројем уписане деце.
– Број деце у групама припремно предшколског
програма, опада из године у годину и све је мање
насеља где можемо да остваримо норматив за формирање предшколске групе (петоро деце у тој календарској години), чак и када спајамо децу из два
насеља. Тренутно то је 71 дете у 12 група што је 5,9
деце по групи у сеоским насељима.
Не очекује се да ће доћи до значајних промена
у наредним годинама а како би се обухват деце и
доступност предшколског васпитања и образовања
у нашој општини оптимизирали,
Предшколака Установа „Љубица Вребалов“ има
једанаест објеката у којима се реализује васпитно –
образовни рад и нега деце и то:

1 Пчелица Пожаревац

Број
уписане
деце
291

2. Лептирић Пожаревац

198

3. Бамби Пожаревац

161

Редни
број

Објекат
Пожаревац/Костолац

4. Полетарац Пожаревац

44

5. Даница Радосављевић Пожаревац

210

6. Душко Радовић Пожаревац

186

7. Лане Пожаревац

16

8. Бубамара Пожаревац

127

9. Сунашце Пожаревац

65

10. Невен Пожаревац

287

11. Мајски Цвет Костолац

289

Укупно

1874

19. јул 2019.

У 2017/18. години припремно предшколски програм одвијао се су групама у насељима у Брадарцу
(и Маљуревац) 10 деце и Бубушинац (са Братинцем)
7 деце, а ове године није било довољно деце за формирање група у овим насељима.
Према подацима матичне службе Одељења за
општу управу Градске управе Града Пожаревца,
730 деце са територије Града Пожаревца, рођене
од 1. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године, стасало је за упис у припремно предшколски
програм.
Сматрамо да би овако предложена рационализација допринела побољшању образовног система на
територији Града Пожаревца, и она би била у складу са стратегијом развоја образовања, с обзиром
да би сваких четири односно осам година требало
поново размотрити мрежу јавних основних школа, а сваких пет година мрежу јавне предшколске
установе.
У Пожаревцу 3. јул 2019. године

Број: 06-61-33/2019-1

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА И ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Драган Тошић, председник, с. р.
2. Дејан Илић, члан, с. р.
3. Горан Сегер, члан, с. р.
4. Горан Несторовић, члан, с. р.
5. Тања Лончар, чланица, с. р.
6. Иван Симић, члан, с. р.

19. јул 2019.
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2

На основу члана 104. став. 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), чл. 2. и 4.
став 1. Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Службени гласник РС“, бр.
21/18) и члана 39. став 1. тачка 8) 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 мрежи јавне предшколске установе
на територији Града Пожаревца
члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне предшколске установе на територији Града Пожаревца.

19. јул 2019.

Број и просторни распоред јавне предшколске
установе на територији Града Пожаревца из става 1.
овог члана, табеларно приказан Извештај – елаборат
мреже јавних основних школа и јавне предшколске
установе на територији Града Пожаревца, од 3. јула
2019. године, чине саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Мрежу јавне предшколске установе чини Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац, која
делатност предшколског васпитања и образовања
обавља са седиштем у улици Вука Караџића бр. 1, у
Пожаревцу и ван седишта, организовањем издвојених одељења.

Члан 3.

Предшколско васпитање и образовање за децу
узраста до поласка у основну школу остварује се у
предшколској установи у складу са основама програма васпитања и образовања.

19. јул 2019.
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Насељена места за реализацију
припремног предшколског програма

Предшколска установа обавља делатност предшколског васпитања и образовања деце предшколског
узраста, као и делатност којим се обезбеђује храна,
нега, превентивно здравствена и социјална заштита
деце предшколског узраста.

Редни
Насељено место
број
1. Баре

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се од 1. септембра 2019.
године.
У Пожаревцу, 8. јула 2019. године Број 011-06-111/2019-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

Број и просторни распоред издвојених
одељења – објеката предшколске установе
на територији Града Пожаревца
Адреса издвојених
Назив издвојених
Редни одељења – објеката одељења – објеката
број предшколске установе
предшколске
у месту
установе
1.

Пожаревац, Вука
Караџића бр. 1
– седиште

„Бамби“

2.

Пожаревац,
Немањина бр. 8

„Пчелица“

3.

Пожаревац,
Книнска бр. 5

„Лептирић“

4.

Пожаревац,
Сопотска бр. 2

„Невен“

5.

Пожаревац,
Чеде Васовића бр. 49

„Полетарац“

6.

Пожаревац,
Косовска бб

„Бубамара“

7.

Пожаревац – Лучица

„Сунашце“

8.

Костолац,
Задругарска бб

„Мајски цвет“

9.

Пожаревац,
Моше Пијаде бб

„Лане“

10.

Пожаревац,
Дрварска бб

„Даница
Радосављевић“

11.

„Душко Радовић“
Пожаревац,
Партизанског пожаревачког одреда бб

Страна 9 – Број 12

2.

Дрмно

3.

Дубравица

4.

Ћириковац

5.

Трњане

6.

Пољана

7.

Брежане – Драговац

8.

Село Костолац

9.

Кличевац – Речица

10.

Живица

11.

Петка – Острово

12.

Кленовник

13.

Маљуревац

14.

Набрђе

ИЗВЕШТАЈ – ЕЛАБОРАТ
МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА И
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МРЕЖA ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Град Пожаревац има 8 основних школа регистрованих као правна лица, 24 подручних четвороразредних школа и четри осморазредне подручне школе.
Ова локална самоуправа је у односу на 1992. годину
до данас, изгубила најмање 2399 редовних ученика,
односно за 30%. (1992 године 8108, а 2018. године
5709 редовних ученика).
1. Основна школа „Свети Сава“ Пожаревац има
548 редовних ученика и 27 одељења, што чини
20.3 ученика по одељењу, док је 1992. године
имала 895 ученика и 37 одељења, што чини
24,19 ученика по одељењу. Садашње стање по
насељима је:
I

Пожаревац

осморазредна
школа са

518 редовних
ученика

II

Ћириковац

четвороразредна
школа са

30 редовних
ученика

У једином издвојеном одељену имају ученика по
IOP-у па зато немају конбинације.
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2. Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац има 1179
редовних ученика и 52 одељења, што чини 22.67
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
1688 ученика и 57 одељења, што чини 29.61 ученика по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Костолац

осморазредна
школа са

II

Село Костолац четвороразредна
школа са

19. јул 2019.

6. Основна школа „Вук Караџић“ Пожаревац има
863 ученика и 45 одељења што је 19.18 ученика по одељењу, док је 1992. године имала 1320
ученика и 49 одељења, што је 26,94 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:

1087 редовних
ученика

I

Пожаревац

oсморазредна
школа са

696 редовних
ученика

46 редовних
ученика

II

Забела

oсморазредна
школа са

74 редовна
ученика

III Петка

четвороразредна
школа са

17 редовних
ученика

III Драговац

четвороразредна
школа са

16 редовних
ученика

IV Острово

четвороразредна
школа са

11 редовних
ученика

IV Живица

трогодишња
школа са

18 редовних
ученика

V

четвороразредна
школа са

18 редовних
ученика

V

четворогодишња
школа са

24 редовна
ученика

VI Батовац

четворогодишња
школа са

15 редовних
ученика

VII Брежане

четворогодишња
школа са

20 редовних
ученика

Кленовник

Важно је напоменути да у последња три насеља
имају по две комбинације.
3. Основна школа „Милош Савић“ Лучица има
270 ученика и 19 одељења, што чини 14.21 ученика по одељењу, док је 1992. године имала 445
ученика и 21 одељење, што чини 21.19 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Лучица

осморазредна
школа са

158 редовних
ученика

II

Пољана

осморазредна
школа са

89 редовних
ученика

четвороразредна
школа са

23 редовна
ученика

III Пругово

I

Ова школа није предмет рационализације.
7. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац која има 906 ученика и 34 одељења, што
је 26.64 ученика по одељењу, док је 1992. године имала 926 ученика и 31 одељење, што је
29,87 ученика по одељењу. Садашње стање по
насељима је:
I

Пожаревац

осморазредна
школа са

906 редовних
ученика

Ова школа није предмет рационализације.

Ова школа није за рационализацију.

4. Основна школа „Десанка Максимовић“ Пожаревац има 558 ученика и 24 одељења што је 23.25
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
807 ученика и 28 одељења са 28,82 ученика по
одељењу. Садашње стање по насељима је:

8. Основна школа „Свети владика Николај“ Брадарац има 430 ученика и 33 одељења, што је 13.03
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
800 ученика и 44 одељења, што је 18,18 ученика
по одељењу. Садашње стање по насељима је:

Пожаревац

осморазредна
школа са

558 редовних
ученика

Ова школа није предмет рационализације.
5. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац има 955 ученика и 35 одељења што је 27,29
ученика по одељењу, док је 1992. године имала
1227 ученика и 40 одељења што је 30,68 ученика по одељењу. Садашње стање по насељима је:
I

Дубравица

Пожаревац

осморазредна
школа са

955 редовних
ученика

Ова школа није предмет рационализације.

I

Брадарац

осморазредна
школа са

162 редовна
ученика

II

Речица

једноразредна
школа са

7 редовних
ученика

III

Кличевац

осморазредна
школа са

83 редовна
ученика

IV

Дрмно

четвороразредна
школа са

27 редовних
ученика

V

Маљуревац

дворазредна
школа са

5 редовних
ученика

VI

Бубушинац

четвороразредна
школа са

20 редовних
ученика

VII

Братинац

четвороразредна
школа са

6 редовних
ученика

19. јул 2019.
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VIII Набрђе

троразредна
школа са

5 редовних
ученика

IX

Трњане

четвороразредна
школа са

19 редовних
ученика

X

Касидол

троразредна
школа са

4 редовна
ученика

XI

Баре

осморазредна
школа са

86 редовних
ученика

XII

Берање

четвороразредна
школа са

6 редовних
ученика

У овој школи постоје комбинације у свим насељима и постоје три осмогодишње школе које се
не могу укидати због недостатка простора у централној школи. За ову школу предлажемо да се из мреже
јавних основних школа избришу насеља Маљуревац
и Набрђе.
После рационализације број одељења би се
смањио на:
Умањење
Садашњи
Број
броја
број
одељења
одељења
одељења
после
рационализације
„Свети владика
Николај“ Брадарац

35

33

2

Важно је напоменути да би највећу корист од рационализације имали ученици, због тога што ученици из насеља Маљуревац не би пратили наставу у
комбинацији од два, три или четири разреда за време
једног часа, а ученици из Набрђа уместо да прате
наставу у неподељеној школи, пратили би у комбинацији од по два разреда.
Овом рационализацијом би се ослободили добро
уређени објекти који би се уз врло мала улагања
могли прилагодити другој намени на општу корист
грађана.

Преглед објеката који би се ослободили
рационализацијом
НАСЕЉЕ

Површина м2

Маљуревац

164

Набрђе

153

УКУПНО

317

После рационализације, требало би изменити и
мрежу јавне предшколске установе, тако да би се у
мрежу те установе уврстила насеља Маљуревац и
Набрђе.
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МРЕЖA ЈАВНE ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
Предшколска установа ,,Љубица Вребалов“ Пожаревац чији је оснивач Града Пожаревац реализује
делатност кроз организован васпитно образовни
рад и негу деце узраста од годину до седам година
старости покривајући територију града Пожаревца,
Костолца и сеоских насеља на територији Града Пожаревца. Прецизније, Предшколска установа ,,Љубица Вребалов“ Пожаревац обухвата:
– једанаест објеката намењених целодневном боравку деце од једне до седам година (у Пожаревцу
и Костолцу);
– тринаест група припремног предшколског програма (при градским вртићима) и дванаест група
припремног предшколског програма у сеоским насељима, у трајању од четири сата дневно;
– васпитно образовни рад васпитача у болничкој
групи деце у трајању од четири сата дневно.
Укупан број уписане деце последњих радних
односно школских година креће се око две хиљаде двеста педесеторо деце са мањим осцилацијама. Приметна је тенденција да због миграције становништва, потребе породице се мењају, тако да је
садашња ситуација следећа:
– Велика је потреба родитеља за смештајем деце
узраста од 1 до 3 године, за шта Установа нема довољно капацитета у постојећих једанаест објеката.
Сваке године остане преко две стотине неуписане
деце после завршеног уписа а постојеће групе су
оптерећене великим бројем уписане деце.
– Број деце у групама припремно предшколског
програма, опада из године у годину и све је мање
насеља где можемо да остваримо норматив за формирање предшколске групе (петоро деце у тој календарској години), чак и када спајамо децу из два
насеља. Тренутно то је 71 дете у 12 група што је 5,9
деце по групи у сеоским насељима.
Не очекује се да ће доћи до значајних промена
у наредним годинама а како би се обухват деце и
доступност предшколског васпитања и образовања
у нашој општини оптимизирали.
Предшколака Установа „Љубица Вребалов“ има
једанаест објеката у којима се реализује васпитно –
образовни рад и нега деце и то:

1 Пчелица Пожаревац

Број
уписане
деце
291

2. Лептирић Пожаревац

198

3. Бамби Пожаревац

161

Редни
број

Објекат
Пожаревац/Костолац

Страна 12 – Број 12
Редни
број
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Објекат
Пожаревац/Костолац

4. Полетарац Пожаревац

Број
уписане
деце
44

5. Даница Радосављевић Пожаревац

210

6. Душко Радовић Пожаревац

186

7. Лане Пожаревац

16

8. Бубамара Пожаревац

127

9. Сунашце Пожаревац

65

10. Невен Пожаревац

287

11. Мајски Цвет Костолац

289

Укупно

1874

У 2017/18. години припремно предшколски програм одвијао се су групама у насељима у Брадарцу
(и Маљуревац) 10 деце и Бубушинац (са Братинцем)
7 деце, а ове године није било довољно деце за формирање група у овим насељима.
Према подацима матичне службе Одељења за
општу управу Градске управе Града Пожаревца, 730
деце са територије Града Пожаревца, рођене од 1.

19. јул 2019.

марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године, стасало је за упис у припремно предшколски програм.
Сматрамо да би овако предложена рационализација допринела побољшању образовног система на
територији Града Пожаревца, и она би била у складу
са стратегијом развоја образовања, с обзиром да би
сваких четири односно осам година требало поново
размотрити мрежу јавних основних школа, а сваких
пет година мрежу јавне предшколске установе.
У Пожаревцу 3. јул 2019. године

Број: 06-61-33/2019-1

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА И ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Драган Тошић, председник, с. р.
2. Дејан Илић, члан, с. р.
3. Горан Сегер, члан, с. р.
4. Горан Несторовић, члан, с. р.
5. Тања Лончар, чланица, с. р.
6. Иван Симић, члан, с. р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 11. јула 2019. године, разматрало је захтев
месне заједнице Бубушинац број 03-40-1417/2019
од 03.07.2019. године, за обезбеђење додатних средстава у износу од 100.000,00 динара са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца од 3.7.2019. године, те је на основу члана
69. став 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 и 10/19), члана 26. став 1. и став
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 („Служ-

бени гласник Града Пожаревца“, број 14/18 и 9/19),
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев месне заједнице Бубушинац број 03-40-1417/2019 од 3.7.2019. године, за обезбеђење додатних средстава и одобравају се средства
у износу од 100.000,00 динара за набавку материјала
за угоститељство.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града

19. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревца“, бр.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
Финансијском плану Месне заједнице Бубушинац
за 2019. годину на економској класификацији 4268 –
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство.)

III

Средства из тачке 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
Финансијском плану Месне заједнице Бубушинац
за 2019. годину са економске класификације 4268 –
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство.)

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, 11. јула 2019. године

Број: 09-06-116/2019-1

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

2

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 18. јула 2019. године, на основу члана
82. Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), чл. 3. став 9. и 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) донело је

Страна 13 – Број 12

РЕШЕЊЕ
o утврђивању и подели ресорних задужења
чланова Градског већа Града Пожаревца
I

Утврђују се Ресори Градског већа Града Пожаревца и то:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Јавна предузећа;
Образовање;
Комунална инфраструктура и саобраћај;
Друштвене делатности, здравство и социјална
питања;
Градска општина Костолац и месне заједнице;
Пољопривреда и заштита животне средине;
Спорт, омладина и туризам;
Невладине организације, култура и информисање;
Привреда и финансије;
Предузетништво;
Урбанизам.

II

Врши се подела ресорних задужења из члана 1.
овог решења члановима Градског већа и то:
1. Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике,
заменик градоначелника Града Пожаревца,
задужује се за ресор – Јавна предузећа;
2. Томица Стојановић, проф. физичког васпитања, задужује се за ресор – Образовање;
3. Далибор Миљковић, струковни економиста,
задужује се за ресор – Комунална инфраструктура и саобраћај;
4. Славиша Стојковић, дипл. правник, задужује
се за ресор – Друштвене делатности, здравство и социјална питања;
5. Дарко Мирковић, машинбравар, задужује се
за ресор – Градска општина Костолац и месне
заједнице;
6. Саша Ђорђевић, мастер инжењер рударства, задужује се за ресор – Пољопривреда и
заштита животне средине;
7. Ана Миљанић, проф. физичког васпитања,
задужује се за ресор – Спорт, омладина и туризам;
8. Дејан Крстић, менаџер, задужује се за ресор
– Невладине организације, култура и информисање;
9. Драган Радовановић, дипл. ецц у пензији,
задужује се за ресор – Привреда и финансије;
10. Марко Милојевић, предузетник, задужује се
за ресор – Предузетништво;
11. Мр Владимир Петровић, магистар просторног
планирања – Урбанизам.

Страна 14 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве

IV

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
Градске управе Града Пожаревца број 011-40-1410/20191 од 9.7.2019. године, за обезбеђење средстава у укупном износу од 2.500,00 динара за учешће Града Пожаревца у Пројекту „Унапређење упошљивости жена које
живе у руралним подручјима Града Пожаревца“.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван
снаге Решење Градског већа Града Пожаревца о
подели ресорних задужења чланова Градског већа,
број 09-06-93/2017-1 од 31. маја 2017 . године и 0906-43/2019-1 од 13. марта 2019. године.

I

У Пожаревцу, 18. јула 2019. године Број: 09-06-117/2019-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник с.р.

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18. јула 2019. године, разматрало је захтев
Одељења за локални економски развој, пољопривреду
и заштиту животне средине Града Пожаревца, доставило је захтев број 011-40-1410/2019-1 од 9.7.2019.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца од 10.7.2019. 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, 12/18 – исправка и 10/19), 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 14/18 и 9/19), донело следеће

Функционална Програмска
клас.
клас.

130
   УКУПНО:

19. јул 2019.

0602-П3

Eкономска
клас.

421111

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 14/18 и 9/19), у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Локална самоуправа, 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-П3, Пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима
Града Пожаревца“, Функција 130 – Опште јавне услуге, Извор финанирања 01-Приходи из буџета и то:
– износ од 2.500,00 динара на Позицију 174/12,
Економска класификација 421 – Стални трошкови.

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 услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-П3, Пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима
Града Пожаревца“, Функција 130 – Опште јавне услуге, Извор финанирања 01 – Приходи из буџета, на
следеће економске класификације:

Опис
Трошкови платног промета – Пројекат
„Унапређење упошљивости жена које живе
у руралним подручјима Града Пожаревца“

Износ
Извор 01
2.500,00
2.500,00

19. јул 2019.
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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, 18. јула 2019. године Број: 09-06-117/2019-3-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник с.р.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18. јула 2019. године, разматрало је захтев
месне заједнице Бубушинац број 03-40-1361/2019
од 24.06.2019. године, за обезбеђење додатних средстава у износу од 30.000,00 динара са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца од 28.06.2019. 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, 12/18 –
исправка и 10/19), 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 14/18 и 9/19), донело следеће

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 179, Економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање. (У Финансијском
плану Месне заједнице Бубушинац за 2019. годину
на економској класификацији 4251 – Текуће поправке
и одржавање зграда и објеката.)

III

Средства из тачке 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 179,
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање. (У Финансијском плану Месне заједнице
Бубушинац за 2019. годину на економској класификацији 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката.)

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, 18. јула 2019. године Број: 09-06-117/2019-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

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

I

ПРИХВАТА СЕ захтев месне заједнице Бубушинац број 03-40-1361/2019 од 24.06.2019. године,
за обезбеђење додатних средстава и одобравају се
средства у износу од 30.000,00 динара за лед расвету
у Дому културе.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр.14/18 и 9/19) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1– Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18. јула 2019. године, разматрало је захтев
ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца, број: 0340-1350/2019 од 21.06.2019. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 4.7.2019. године, те је на основу 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.

Страна 16 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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, 12/18 –
исправка и 10/19), 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

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 18. јула 2019. године

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

I

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
14.576,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/18 и 9/19), 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 5.1. – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање и васпитање, Програмска
класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревац за
2019. годину на Економску класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом у износу
од 14.576,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 103, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ из
Пожаревца за 2019. годину, са Економске класификације 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 14.576,00 динара).

Број: 09-06-117/2019-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Краљ Александар
I“, број: 03-40-1350/2019 од 21.06.2019. године, и
одобравају се додатна средства у укупном износу
од 14.576,00 динара и то за исплату солидарне
помоћи.

19. јул 2019.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18. јула 2019. године, разматрало је захтев
Центра за културу Пожаревац број: 09-40-1332/2019
од 19. јуна 2019. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 05. 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, 12/18 – исправка и 10/19), 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 Центра за културу Пожаревац број: 09-40-1332/2019 од 19. јуна 2019.
године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 05. јула 2019. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 557.000,00 динара, на име реализације Пројекта: „Виминацијум фест-митови
данас“.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 14/18 и 9/19), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15

19. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

– 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
3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе
и информисања, Програмска класификација 1201-П3
Пројекат:Виминацијум фест – Митови данас, Функција 820 – Услуге културе, и то:
– 125.000,00 динара Позиција 211, Економска
класификација 422 –Трошкови путовања (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, на Економску класификацију 4221 –
Трошкови Трошкови службених путовања у земљи)
– 65.000,00 динара Позиција 212, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, на Економску класификацију 4239
–Остале опште услуге)
– 367.000,00 динара Позиција 213, Економска класификација 424 –Специјализоване услуге (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, на Економску класификацију 4242
– Услуге образовања, културе и спорта).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201 – П3 Пројекат: Виминацијум фест – Митови данас, Функција
820 – Услуге културе, и то:
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– 125.000,00 динара Позиција 211, Економска
класификација 422 – Трошкови путовања (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, са Економске класификације 4221 –
Трошкови Трошкови службених путовања у земљи)
– 65.000,00 динара Позиција 212, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, са Економске класификације 4239
–Остале опште услуге)
– 367.000,00 динара Позиција 213, Економска класификација 424 –Специјализоване услуге (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2019. годину, са Економске класификације 4242 –
Услуге образовања, културе и спорта).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 18. јула 2019. године Број: 09-06-117/2019-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник с.р.
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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 12 – 45 примерака.

19. јул 2019.

