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ПОЖАРЕВАЦ
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
На основу члана 79. став 1. тачка 3) и члана 92.
став 2., 3. и 4. Закона о буџетском систему („Служ
бени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, - испр., 108/13, 142/14, 68/15др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 33. став
1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16 - пречишћен
текст и 15/17 ), Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној дана 23. фебруара 2018. годи
не, донела је

ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Града Пожаревца за 2017. годину
Члан 1.

Град Пожаревац ангажује ревизора за обавља
ње екстерне ревизије завршног рачуна буџета Гра
да Пожаревца за 2017. годину.

Члан 2.

Завршни рачун буџета Града Пожаревца за 2017.
годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да садр
жи извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тачке 1) до 9) члана 3. Правилни
ка о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских сред
става, корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања и буџетских фондова („Слу
жбени гласник РС“, бр. 18/15).

Члан 3.

Одлука о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2017.
годину врши се на бази сагласности Државне реви
зорске институције, као законом прописаним усло
вом за вршење екстерне ревизије буџета локалних
власти.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011–06–21/2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

2
На основу члана 20. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 53/95,
20/09, 55/13 и 106/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Ста
тута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржа
ној 23. фебруара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о покретању иницијативе за утврђивање
јавног интереса за експропријацију
и административни пренос непокретности
ради проширења гробља
у К. О. Костолац - Град
1) ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за утврђива
ње јавног интереса за експропријацију и админи
стративни пренос непокретности ради прошире
ња гробља у К. О. Костолац-Град, у корист Града
Пожаревца, а на основу Плана генералне регула
ције Костолца („Службени гласник Града Пожарев
ца“, бр. 6/15)
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2) ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градско правобранила
штво Града Пожаревца да у име Града Пожаревца
поднесе предлог Влади Републике Србије за утвр
ђивање јавног интереса за експропријацију и адми
нистративни пренос катастарских парцела број
1769/1, 1769/2, 1770/1, 1770/2, 1771/1, 1771/3 и 1771/5
у К. О. Костолац-Град, ради проширења гробља у К.
О. Костолац-Град, у корист Града Пожаревца.
3) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011–06–21/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

3
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, разматрала је Годишњи про
грам рада Историјског архива Пожаревац за 2018.
годину и Финансијски план Историјског архива
Пожаревац за 2018. годину, па је на основу члана
44. став 2. Закона о култури („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 33. став
1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен
текст и 15/17), донела

23. фебруар 2018.

4
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
23. фебруара 2018. године, разматрала је Програм
рада Туристичке организације Града Пожаревца
за 2018. годину са финансијским показатељима, па
је на основу члана 39. став 6. и члана 35. Зако
на о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15), члана 33.
став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Слу
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречи
шћен текст и 15/17) и члана 14. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Пожаревца („Слу
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16), донела

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм рада Туристичке
организације Града Пожаревца за 2018. годину са
финансијским показатељима, који је Управни одбор
Туристичке организације Града Пожаревца донео
Одлуком, бр. УО-36/2 од 19.1.2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Годишњи програм рада
Историјског архива Пожаревац за 2018. годину, који
је Управни одбор Историјског архива Пожаревац
донео Одлуком, бр. 100/2–98/1 од 22.1.2018. године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Исто
ријског архива Пожаревац за 2018. годину, који
је Управни одбор Историјског архива Пожаревац
донео Одлуком, бр. 100/2–22/2 од 22.1.2018. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић

5
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
23. фебруара 2018. године, разматрала је Програм
рада Јавне установе Културно – спортски центар
„Пожаревац“ за 2018. годину са финансијским
планом за 2018. годину, па је на основу члана 44.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 33. став 1.
тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен
текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм рада Јавне уста
нове Културно – спортски центар „Пожаревац“
за 2018. годину са финансијским планом за 2018.
годину, који је Управни одбор Јавне установе Кул
турно – спортски центар „Пожаревац“ донео
Одлуком, бр. 31/2 од 12.1.2018. године.

23. фебруар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
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У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1в

вац за 2018. годину и Финансијски план Центра
за социјални рад Пожаревац, па је на основу чла
на 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 пречишћен текст и 15/17), донела

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

6
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
23. фебруара 2018. године, разматрала је Годишњи
Програм рада за 2018. годину Народне библиоте
ке „Илија М. Петровић“ Пожаревац и Финансиј
ски план Народне библиотеке „Илија М. Петро
вић“ Пожаревац, па је на основу члана 44. став
2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 33. став 1. тач
ка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гла
сник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст
и 15/17), донела

I

Даје се сагласност на Програм рада и план разво
ја Центра за социјални рад Пожаревац за 2018. годи
ну, који је Управни одбор Центра за социјални рад
Пожаревац донео Одлуком, бр. 03–55110–103/2 од
19.1.2018. године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Центра
за социјални рад Пожаревац, који је Управни одбор
Центра за социјални рад Пожаревац донео Одлуком,
бр. 03–55110–103/4 од 19.1.2018. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ

У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1д

I

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Даје се сагласност на Годишњи Програм рада
за 2018. годину Народне библиотеке „Илија М.
Петровић“ Пожаревац, који је Управни одбор
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожа
ревац донео Одлуком, бр. 44 од 17.1.2018. године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Народ
не библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац,
који је Управни одбор Народне библиотеке „Или
ја М. Петровић“ Пожаревац донео Одлуком, бр. 28
од 11.1.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

8

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Скупштина Града Пожаревца, на седници од
23. фебруара 2018. године, разматрала је Програм
рада Народног музеја Пожаревац за 2018. годину и
Финансијски план Народног музеја Пожаревац за
2018. годину, па је на основу члана 44. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16
и 30/16-испр.) и члана 33. став 1. тачка 13) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа
ревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17), донела

У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1г

РЕШЕЊЕ

III

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

7
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, разматрала је Програм рада
и план развоја Центра за социјални рад Пожаре

I

Даје се сагласност на Програм рада Народног
музеја Пожаревац за 2018. годину, који је Управни
одбор Народног музеја Пожаревац донео Одлуком,
бр. 56 од 18.1.2018. године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Народ
ног музеја Пожаревац за 2018. годину, који је Управ
ни одбор Народног музеја Пожаревац за 2018. годи
ну донео Одлуком, бр. 57 од 18.1.2018. године.
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РЕШЕЊЕ

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

23. фебруар 2018.

I

Даје се сагласност на Програм рада Установе
Градски женски хор “Барили” Пожаревац за 2018.
годину са финансијским планом за 2018. годину,
који је Управни одбор Установе Градски женски
хор “Барили” Пожаревац донео Одлуком, бр. 10 од
26.1.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.

9
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, разматрала је Програм рада
Центра за културу Пожаревац за 2018. годину, па је
на основу члана 44. став 2. Закона о култури („Слу
жбени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и
члана 33. став 1. тачка 13) Статута Града Пожарев
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16
- пречишћен текст и 15/17), донела

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за
културу Пожаревац за 2018. годину, који је Управни
одбор Центра за културу Пожаревац донео Одлу
ком, бр. 116 од 17.1.2018. године.

II

У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год.

Број: 011-06-21/1ж

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

11
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, разматрала је Програм рада
и развоја Дома здравља Пожаревац за 2018. годи
ну са табеларним приказом прихода и расхода за
2018. годину, па је на основу члана 33. став 1. тач
ка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гла
сник Града Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст
и 15/17), донела

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ

У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1е

Даје се сагласност на Програм рада и развоја
Дома здравља Пожаревац за 2018. годину са табе
ларним приказом прихода и расхода за 2018. годи
ну, који је Управни одбор Дома здравља Пожаре
вац донео Одлуком, бр. 182/2 од 18.1.2018. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

10
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, разматрала је Програм рада
Установе Градски женски хор “Барили” Пожаревац
за 2018. годину са финансијским планом за 2018.
годину, па је на основу члана 44. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16
и 30/16-испр.) и члана 33. став 1. тачка 13) Стату
та Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17),
донела

I

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

12
Скупштина Града Пожаревца, на седници од
23. фебруара 2018. године, разматрала је Програм

23. фебруар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

рада Фондације Миленин дом – Галерија Миле
не Павловић Барили Пожаревац за 2018. годину
и Финансијски план Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
за 2018. годину, па је на основу члана 44. став
2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 33. став 1. тач
ка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гла
сник Града Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст
и 15/17), донела

Број 2 - Страна 5

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Центра за
културу Пожаревац
I

Драгом Ивићу, престаје дужност директора Цен
тра за културу Пожаревац, 28. марта 2018. године,
истеком мандата.

II

РЕШЕЊЕ

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

I

У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/4а

Даје се сагласност на Програм рада Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Бари
ли Пожаревац за 2018. годину, који је Управни
одбор Фондације Миленин дом – Галерије Миле
на Павловић Барили Пожаревац донео Одлуком,
бр. 21-3 од 17.1.2018. године.

II

Даје се сагласност на Финансијски план Фон
дације Миленин дом – Галерија Милене Павловић
Барили Пожаревац за 2018. годину, који је Управни
одбор Фондације Миленин дом – Галерије Миле
на Павловић Барили Пожаревац донео Одлуком, бр.
21-1 од 17.1.2018. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/1и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

13
На основу чл. 34. став 2. и 39. став 1. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и
30/16 – испр.), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом
32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о локалној самоупра
ви („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 - др. закон) и члана 33. став 1. тач
ка 12) Статута Града Пожаревца („Службени гла
сник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст
и 15/17), Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 23. фебруара 2018. године, доноси

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

14
На основу члана 37. Закона о култури („Службе
ни гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чла
на 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6)
и 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гла
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 23.
фебруара 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за културу Пожаревац
I

Именује се Драги Ивић, дипломирани организа
тор сценских и културно-уметничких делатности,
за вршиоца дужности директора Центра за културу
Пожаревац, почев од 29. марта 2018. године.

II

Диспозитив овог решењa објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. фебруара 2018. год. Број: 011-06-21/4б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 22. јануара 2018. године, разматрало је
захтев Народног музеја Пожаревац број: 03–40–
178/18 од 18.01.2018. године, за одобрење додат
них финансијских средства, са мишљењем Одеље
ња за буџет и финансије од 19.01.2018. 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 и 113/17), члана
90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Слу
жбени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пре
чишћен текст и 15/17), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожарев
ца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гла
сник Града Пожаревца“ бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожа
ревац број: 03–40–178/2018 од 18.01.2018. годи
не, за одобрење додатних финансијских средства,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
19.01.2018. године и одобравају се средства у износу од 69.650,00 динара за трошкове које односе на
учешће делегације нашег града на научном скупу
који се бави односима Србије и Русије и одржава се
у Керчу, Република Крим, Руска Федерација.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификаци
ја 1201–0001 ПА: Функционисање локалних устано

ва културе, Функција 820 –Услуге културе, Пози
ција 210, Економска класификација 422-Трошкови
путовања.

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информи
сања, Програмска класификација 1201–0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функ
ција 820 –Услуге културе, Позиција 210, Економска
класификација 422-Трошкови путовања (У окви
ру Финансијског плана Народног музеја Пожаре
вац за 2018. годину, на Економску класификацију
4222-Трошкови службених путовања у иностран
ство).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Одељење за буџет и финансије дало је мишље
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 15/17), нису предвиђена средства за ове наме
не. Сходно члану 5. Правилника о начину искази
вања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организа
ција за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџе
ту Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако
на 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 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
Одељење за буџет и финансије доставило је мишље
ње да се средства могу обезбедити из Текуће буџет
ске резерве. Средства за ове намене, у износу од
69.650,00 динара могу се определити са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
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ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификаци
ја 1201–0001 ПА: Функционисање локалних устано
ва културе, Функција 820 –Услуге културе, Пози
ција 210, Економска класификација 422-Трошкови
путовања (У оквиру Финансијског плана Народног
музеја Пожаревац за 2018. годину, на Економску
класификацију 4222-Трошкови службених путова
ња у иностранство).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспози
тиву
У Пожаревцу, 22. јануара 2018. год. Број: 09-06-6/2018-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. Правник, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. Правник, с. р.

2
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 22. јануара 2018. године, разматрало је
захтев Центра за културу Пожаревац број: 09–40–
176/18 од 18.01.2018. године, за одобрење додатних
финансијских средства, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 19.01.2018. 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 и 113/17),
члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 пречишћен текст и 15/17), 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 25. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу
Пожаревац број: 09–40–176/2018 од 18.01.2018. годи
не, за одобрење додатних финансијских средства,
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са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
19.01.2018. године и одобравају се средства у износу од 69.650,00 динара за трошкове које односе на
учешће делегације нашег града на научном скупу
који се бави односима Србије и Русије и одржава се
у Керчу, Република Крим, Руска Федерација.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификаци
ја 1201–0001 ПА: Функционисање локалних устано
ва културе, Функција 820 –Услуге културе, Пози
ција 210, Економска класификација 422-Трошкови
путовања.

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информи
сања, Програмска класификација 1201–0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функ
ција 820 –Услуге културе, Позиција 210, Економска
класификација 422-Трошкови путовања (У окви
ру Финансијског плана Центра за културу Пожаре
вац за 2018. годину, на Економску класификацију
4222-Трошкови службених путовања у иностран
ство).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Одељење за буџет и финансије дало је мишље
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 15/17), нису предвиђена средства за ове наме
не. Сходно члану 5. Правилника о начину искази
вања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организа
ција за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџе
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ту Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако
на 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 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
Одељење за буџет и финансије доставило је мишље
ње да се средства могу обезбедити из Текуће буџет
ске резерве. Средства за ове намене, у износу од
69.650,00 динара могу се определити са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификаци
ја 1201–0001 ПА: Функционисање локалних устано
ва културе, Функција 820 –Услуге културе, Пози
ција 210, Економска класификација 422-Трошкови
путовања (У оквиру Финансијског плана Центра за
културу Пожаревац за 2018. годину, на Економску
класификацију 4222-Трошкови службених путова
ња у иностранство).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспози
тиву
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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 25. став 2. Одлу
ке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Слу
жбени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Градоначелника Града
Пожаревца број: 11–40–195/2018 од 19.01.2018..годи
не, за одобрење додатних финансијских средства,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
19.01.2018. године, за издвајање додатних финансиј
ских средстава, и одобравају се средства у износу
од 120.000,00 динара на име суфинансирања изда
вања Сиве књиге 10 у публикацији НАЛЕД-а.

II

3

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџет
ска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резер
ва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0001 ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функ
ција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 156, Еко
номска класификација 481 –Дотације невладиним
организацијама (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2018. годи
ну, на Економску класификацију 481941 – Дота
ције осталим удружењима грађана – чланарина за
СКГО, РРА, НАЛЕД и друго).

Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 2. фебруара 2018. године, разматрало
је захтев Градоначелника Града Пожаревца број:
11–40–195/2018 од 19.01.2018.године, за одобрење
додатних финансијских средства, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 19.01.2018. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17), члана 26. став

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска упра
ва, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602–0001 ПА: Функ
ционисање локалне самоуправе и градских општи
на, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позици
ја 156, Економска класификација 481 –Дотације
невладиним организацијама (У оквиру Финансиј
ског плана Градске управе Града Пожаревца за 2018.
годину, са Економске класификације 481941 – Дота
ције осталим удружењима грађана – чланарина за
СКГО, РРА, НАЛЕД и друго).

У Пожаревцу, 22. јануара 2018. год. Број: 09-06-6/2018-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. Правник, с. р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. Правник, с. р.

III

23. фебруар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Градоначелник Града Пожаревца упутио
је захтев за одобравање средстава у износу од
120.000,00 динара на име суфинансирања издавања
Сиве књиге 10 у публикацији НАЛЕД-а.
Како се у захтеву наводи, НАЛЕД је лидер у про
моцији дијалога између приватног и јавног сектора,
и један је од водећих ауторитета на пољу монито
ринга регулаторне активности и мерења перфор
манси јавне управе. НАЛЕД-ове студије и анализе,
пројекти за јачање конкурентности и оригиналне
иницијативе као што су Барометар прописа, Kал
кулатор локалних такси и накнада, Регистар пара
фискалних намета, Цертификација општина са
повољним пословним окружењем, Регулаторни
индекс Србије, Национални програм за сузбијање
сиве економије и Сива књига прописа, дале су зна
чајан допринос реформама у Србији и администра
тивном растерећењу привреде.
Град Пожаревац је члан НАЛЕД-а и има учешћа
у извршном одбору НАЛЕД-а.
Одобравањем ових средстава на име суфинан
сирања издавања Сиве књиге 10 дали бисмо свој
допринос реформама у Србији.
У захтеву је наведно 10 кључних препорука Сиве
књиге 10
Одељење за буџет и финансије дало је мишље
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17), нису предвиђена средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину искази
вања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организа
ција за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџе
ту Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако
на 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 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
уколико Градско веће Града Пожаревца прихвати
предметни захтев, даје се сагласност на обезбеђива
ње средстава за ове намене са проценом финансиј
ских ефеката, односно Одељење за буџет и финан
сије даје мишљење да се средства могу обезбедити
из Текуће буџетске резерве.
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Средства за ове намене, у износу од 120.000,00
динара могу се определити са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услу
ге локалне самоуправе, Програмска класификаци
ја 0602–0001 ПА: Функционисање локалне самоу
праве и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 156, Економска класифика
ција 481 –Дотације невладиним организацијама (У
оквиру Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину, на Економску класифи
кацију 481941 – Дотације осталим удружењима гра
ђана – чланарина за СКГО, РРА, НАЛЕД и друго).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспози
тиву
У Пожаревцу 2. фебруара 2018. год.
Број: 09-06-12/2018-3-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

4
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 2. фебруара 2018. године, разматрало је
захтев Школе за основно и средње музичко образо
вање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац број: 09–40–
246/2018 од 25.01.2018. године, за обезбеђење додат
них средстава са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 25.01.2018. године, те је на основу 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службе
ни 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 и 113/17), члана 90. став 1. тач
ка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст и
15/17), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гла
сник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и
члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожарев
ца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожа
ревца“ бр. 15/17), донело

Страна 10 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Школе за основно и сред
ње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожа
ревац број: 09–40–246/2018 од 25.01.2018. године, и
одобравају се средства у износу од 28.000,00 динара за ангажовање аутобуса на релацији Пожаревац
-Београд-Пожаревац, за наступ Школе 30.01.2018.
године, на донаторској вечери у хотелу „Палас“, за
помоћ школама Косова, а у организацији председ
ника Републике Србије г-дина Александра Вучића.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска упра
ва, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње
образовање и васпитање, Програмска класифика
ција 2003–0001 ПА: Функционисање средњих шко
ла, Функција 920 – Средње образовање, Позиција
103, Економска класификација 4631 – Текући тран
сфери осталим нивоима власти (У оквиру Финан
сијског плана Школе за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2018.
годину, на Економску класификацију 4239 – Оста
ле опште услуге).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска упра
ва, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003–0001 ПА: Функ
ционисање средњих школа, Функција 920 – Сред
ње образовање, Позиција 103, Економска класифи
кација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти (У оквиру Финансијског плана Школе за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ Пожаревац за 2018. годину, са Економ
ске класификације 4239 – Остале опште услуге).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

23. фебруар 2018.

Образложење

Школа за основно и средње музичко образо
вање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац обратила се
захтевом број: 09–40–246/2018 од 25.01.2018. године,
за обезбеђење додатних средстава за ангажовање
аутобуса на релацији Пожаревац-Београд-Пожаре
вац, за наступ Школе 30.01.2018. године, на дона
торској вечери у хотелу „Палас“, за помоћ школа
ма Косова, а у организацији председника Републике
Србије г-дина Александра Вучића.
Како се у захтеву наводи, ангажовање аутобу
са у организацији „Arriva Litas“ износи 28.000,00
динара.
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 15/17), нису планирана средства за ове наме
не.
Сходно члану 5. Правилника о начину искази
вања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организа
ција за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџе
ту Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако
на 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 и 113/17), поступајући по захтеву предлагача,
и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагласност
на обезбеђивање средстава за ове намене са про
ценом финансијских ефеката, односно Одељење за
буџет и финансије дало је мишљење да се средства
могу обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Средства у износу од 28.000,00 динара обезбеди
ти са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само
управе, Програмска класификација 0602–0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јав
не услуге некласификоване на другом месту, Пози
ција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање и васпитање, Програм
ска класификација 2003–0001 ПА: Функциониса
ње средњих школа, Функција 920 – Средње обра
зовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(У оквиру Финансијског плана Школе за основно
и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
Пожаревац за 2018. годину, на Економску класифи
кацију 4239 – Остале опште услуге).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће
Града Пожаревца донело је Закључак као у диспо
зитиву.
У Пожаревцу, 2. фебруара 2018. год.
Број: 09–06–12/2018–10

23. фебруар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

5
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 2. фебруара 2018. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Ћеба“ број: 09–40–161/2018
од 17.01.2018. године, за обезбеђење додатних сред
става за исплату отпремнине приликом отпуштања са
посла са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 19.01.2018. године, те је на основу 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 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 3. Статута Гра
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17), 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 25. став 2. Одлу
ке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Слу
жбени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17), донело

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Ћеба“
број: 09–40–161/2018 од 17.01.2018. године, и одобра
вају се средства у износу од 470.000,00 динара за
исплату отпремнине приликом отпуштања са посла.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџет
ска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резер
ва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0002 ПА: Функциониса
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ње месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позици
ја 193/3, Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског плана
Месне заједнице „Ћеба“ за 2018. годину, на Економ
ску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједни
це, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602–0002 ПА: Функцио
нисање месних заједница, Функција 160 – Опште јав
не услуге некласификоване на другом месту, Позици
ја 193/3, Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског плана
Месне заједнице „Ћеба“ за 2018. годину, са Економ
ске класификације 4143 – Отпремнине и помоћи).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Месна заједница „Ћеба“ обратила се захтевом
број: 09–40–161/2018 од 17.01.2018. године, за обез
беђење додатних средстава за исплату отпрем
нине приликом отпуштања са посла у износу од
470.000,00 динара.
Како се у захтеву наводи, Решењем о отказу
уговора о раду број: 89/2017–1 од 29.12.2017. годи
не, Славиши Петровићу, запосленом на неодређено
време у месној заједници „Ћеба“ у Пожаревцу, на
пословима секретар месне заједнице, отказан је уго
вор о раду закључно са 01.01.2018. године.
Запослени има право на отпремнину у складу са
одредбама члана 158. и 159. Закона о раду.
Решењем о отказу уговора о раду, предвиђено
је да Послодавац запосленом исплати отпремнину
у року од 30 дана од дана престанка радног односа,
Висина отпремнине утврђена је од стране Оде
љења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, и достављена је у прилогу захтева.
Одељење за буџет и финансије дало је мишље
ње да Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17), нису планирана средства за ове намене.
Сходно члану 5. Правилника о начину искази
вања и извештавања о процењеним финансијским
ефектима закона, другог прописа или другог акта
на буџет, односно финансијске планове организа
ција за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, бр. 32/15), члану 25. Одлуке о буџе
ту Града Пожаревца („Службени гласник Града

Страна 12 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Пожаревца“ бр. 15/17) и члану 69. став 2. и 4. Зако
на 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 и 113/17), поступајући по захтеву предлага
ча, и ценећи све наведено у захтеву, даје се сагла
сност на обезбеђивање средстава за ове намене са
проценом финансијских ефеката, односно Одеље
ње за буџет и финансије даје мишљење да се сред
ства могу обезбедити из Текуће буџетске резерве.
Најпре је потребно увести одговарајућу позици
ју у Одлуци о буџету за 2018. годину за извршава
ње овог расхода, а затим потребна средства у изно
су од 470.000,00 динара обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџет
ска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резер
ва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм
ска класификација 0602–0002 ПА: Функциониса
ње месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позици
ја 193/3, Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског плана
Месне заједнице „Ћеба“ за 2018. годину, на Економ
ску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).
Имајући у виду напред наведено, Градско веће Гра
да Пожаревца донело је Закључак као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 2. фебруара 2018. године
Број: 09–06–12/2018–11–1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

6
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 21. фебруара 2018. године, разматрало
је захтев ликвидационог управника ЈРДП „Радио
Пожаревац“-у ликвидацији за обезбеђење средста
ва за вршење ревизије финансијских извештаја за
2017. годину, бр. 113/2018 од 11.01.2018. године, па
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџет
ском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ

23. фебруар 2018.

ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16
и 113/17 ), члана 90. став 1. тачка 1. Статута Гра
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев
ца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Гра
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев
ца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17),
донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I

ПРИХВАТА СЕ захтев ликвидационог управ
ника ЈРДП „Радио Пожаревац“-у ликвидацији бр.
113/2018 од 11.01.2018. године, за обезбеђење сред
става за вршење ревизије финансијских извешта
ја за 2017. годину за Јавно радио-дифузно предузе
ће „Радио Пожаревац“- у ликвидацији, у износу од
132.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 17/16), у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Про
грам 15 –Локална самоуправа, Програмска класи
фикација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифи
коване на другом месту, Позиција 160, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, извор
финансирања 01-Приходи из буџета, и иста распо
редити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Гла
ва 1 – Градска управа, Програм 15 ––Опште услу
ге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602–0001, ПА: Функционисање локалне самоу
праве и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, Позиција 149, Економска класифика
ција 423 – Услуге по уговору, извор финансирања
01-Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 2. Овог Решења распоредити у
Финансијском плану Градске управе Града Пожарев
ца за 2018. годину у оквиру програмске класифика
ције 0602–0001, ПА: Функционисање локалне само
управе и градских општина, Функција 130 – Опште
јавне услуге, извор финансирања 01-Приходи из
буџета, на економску класификацију 423511-Услуге
ревизије у износу од 110.000,00 динара (без ПДВ-а),
односно 132.000,00 динара (са ПДВ-ом).

IV

23. фебруар 2018.
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Средства из тачке 1. и 2. овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Град
ска управа, Програм 15 ––Локална самоуправа,
Програмска класификација 0602–0001, ПА: Функ
ционисање локалне самоуправе и градских општи
на, Функција 130 – Опште услуге, Позиција 149,
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
извор финансирања 01-Приходи из буџета.

V

За реализацију овог Решења задужује се Оде
љење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

VI

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21. фебруара 2018. године
Број: 09–06–20/2018–6-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

7
Градско веће Града Пожаревца на седници одр
жаној дана 21. фебруар 2018. године, разматрало је
захтев заменика начелника Градске управе Града
Пожаревца број: 01–40–404/2018 од 14.02.2018. годи
не за одобрење додатних финансијских средства,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
19.02.2018. 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 и 113/17), члана 90. став 1. тачка 1. Статута Гра
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 17/16 - пречишћен текст и 15/17), члана 26. став 1. и
став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожа
ревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), донело:

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
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I

ПРИХВАТА СЕ захтев заменика начелни
ка Градске управе Града Пожаревца број: 01–40–
404/2018 од 14. фебруара 2018. године за одобрење
додатних финансијских средства и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 35.724,00 динара, за
исплату превоза запослених у месним заједницама
за месец децембар 2017. године, месец јануар 2018.
године и 4 дана месеца фебруара 2018. године.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Гра
да Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 15/17), са Раздела 5 – Град
ска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602–0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
сификоване на другом месту, Позиција 171, Економ
ска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити:
- у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге, Про
грамска класификација 0602–0002 ПА: Функциони
сање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позици
ја 193/4, Економска класификација 413151 – Превоз
на посао и са посла (маркица) у износу од 6.809,00
динара и на позицију 193/5, Економска класифика
ција 415112 -Трошкови превоза на посао и са посла
(готовина) у износу од 28.915,00 динара (У окви
ру Финансијских планова месних заједница на сле
дећи начин:
1. Месна заједница „Парк“
- 413151 – Превоз на посао и са посла (маркица)
укупан износ 6.809,00 динара
- 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 7.172,00 динара
2. Месна заједница „Браћа Вујовић“
- 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.637,00 динара
3. Месна заједница „Чачалица“
- 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.393,00 динара
4. Месна заједница „Радна мала“
- 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.357,00 динара
5. Месна заједница „Васа Пелагић“
- 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.356,00 динара)

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са –
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне зајед
нице, Програм 15 – Опште услуге, Програмска кла
сификација 0602–0002 ПА: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некла
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сификоване на другом месту, Позиција 193/4, Еко
номска класификација 413151 – Превоз на посао и
са посла (маркица) у износу од 6.809,00 динара и
са позиције 193/5, Економска класификација 415112
-Трошкови превоза на посао и са посла (готовина) у
износу од 28.915,00 динара (У оквиру Финансијских
планова месних заједница са следећих позиција:
1. Месна заједница „Парк“
-	 413151 – Превоз на посао и са посла (маркица)
укупан износ 6.809,00 динара
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 7.172,00 динара
2. Месна заједница „Браћа Вујовић“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.637,00 динара
3. Месна заједница „Чачалица“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.393,00 динара
4. Месна заједница „Радна мала“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.357,00 динара
5. Месна заједница „Васа Пелагић“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.356,00 динара)

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Образложење

Заменик начелника Градске управе Града Пожа
ревца обратио се захтевом број: 01–40–404/2018
од 14.02.2018. године, за обезбеђење средстава за
исплату превоза запослених у месним заједницама
и то за децембар 2017. године, за јануар 2018. годи
не и 4 дана фебруара 2018. године у укупном износу
од 35.722,82 динара и то за маркице 6.808,30 и путне
трошкове – готовина 28.914,52 динара.
Средства потребна за исплату превоза запосле
них у месним заједницама за децембар месец 2017.
године, јануар месец 2018. године и 4 дана фебруа
ра 2018. године, према достављеном обрачуну изно
се 35.724,00 динара, и то за следеће месне заједнице:
Месна заједница „Парк“
-	 413151 – Превоз на посао и са посла (маркица)
укупан износ 6.809,00 динара
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 7.172,00 динара
Месна заједница „Браћа Вујовић“
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-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.637,00 динара
Месна заједница „Чачалица“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.393,00 динара
Месна заједница „Радна мала“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.357,00 динара
Месна заједница „Васа Пелагић“
-	 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла (готовина) укупан износ 5.356,00 динара
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину, нису планирана средства за ове намене, из
разлога што Одлуком Скупштине Града Пожарев
ца о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе Града Пожа
ревца за 2017. годину, није приказан организациони
облик месних заједница, те је Град Пожаревац био у
обавези да у 2017. години спроведе рационализацију
броја запослених у месним заједницама.
Поступак рационализације није спроведен у
року, али то не одлаже обавезу послодавца да се
запосленима до дана истека радног односа морају
исплатити све зараде, као и остале принадлежно
сти из радног односа, како права по овом основу
не би остварили судским путем. Односно, обаве
за је исплатити превоз свим запосленима за децем
бар месец 2017. године, јануар месец 2018. године и
4 дана фебруара 2018. године, јер радни однос запо
сленог не може ни престати по основу престанка
потребе за радом запосленог, уколико нису испла
ћене сва права из радног односа која му припадају.
Имајући у виду све напред наведено, потребно
је најпре отворити нове позиције-апропријације у
Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2018. годину,
а потом недостајућа средства обезбедити из теку
ће резерве.
Имајући у виду напред наведено Градско веће
Града Пожаревца донело је Решење као у диспози
тиву.
У Пожаревцу дана 21. фебруара 2018. године
09–06–20/2018–7-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
Небојша Трајковић, дипл. правник, с. р.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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1
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука
УС и 54/11) и члана 17. тачка 12. Пословника Градске
изборне комисије у Пожаревцу („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 8/17 – пречишћен текст),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на сед
ници одржаној 23. јануара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допуни Пословника Градске
изборне комисије у Пожаревцу
Члан 1.

У Пословнику Градске изборне комисије у Пожа
ревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
8/17 – пречишћен текст), у члану 6. став 2. речи:
„Групи за скупштинске послове Одељења за посло
ве органа града, управљање људским ресурсима,
информационе технологије и комуникације Град
ске управе Града Пожаревца“ замењују се речима:
„Одсеку за послове органа Града Одељења за посло
ве органа града и информационе технологије и кому
никације Градске управе Града Пожаревца“, а речи:
„Координатор Групе за скупштинске послове Оде
љења за послове органа града, управљање људским
ресурсима, информационе технологије и комуни
кације“ замењују се речима: „шеф Одсека за посло
ве органа Града Одељења за послове органа града и
информационе технологије и комуникације“.
У ставу 3. речи: „Координатора Групе за скуп
штинске послове“, замењују се речима: „шефа Одсе
ка за послове органа Града“.

Члан 2.

У члану 14. став 1. алинеја друга после речи: „оба
весте“ додају се речи: „секретара или стручно лице“,
а реч: „Комисију“ замењује се речју: „Комисије“.

Члан 3.

У члану 31. став 1. речи: „Група за скупштин
ске послове Одељења за послове органа града, упра
вљање људским ресурсима, информационе техно
логије и комуникације“, замењују се речима: „Одсек
за послове органа Града Одељења за послове органа
града, управљање људским ресурсима, информаци
оне технологије и комуникације“.

Члан 4.

У члану 40. став 1. речи: „Координатор Групе за
скупштинске послове Одељења за послове органа
града, управљање људским ресурсима, информаци
оне технологије и комуникације“ замењују се речи
ма: „шеф Одсека за послове органа Града Одељења
за послове органа Града Одељења и информационе
технологије и комуникације“.

Члан 5.

У члану 41. став 1. речи: „Група за скупштин
ске послове Одељења за послове органа града, упра
вљање људским ресурсима, информационе техно
логије и комуникације“, замењују се речима: „Одсек
за послове органа Града Одељења за послове орга
на Града и информационе технологије и комуни
кације“.

Члан 6.

У члану 43. речи: „После спроведених избора,
документацију из става 1. овог члана“, замењују се
речима: „документацију насталу у поступку спро
вођења избора“.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа
ревца“.
У Пожаревцу, 23. јануара 2018. године Број: 09–06–4/1
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК,
Живомир Рајчић, дипл. правник, с. р.
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