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На основу члана 27. став 10. и члана 28.став 2. 
Закона о јавној својини („Службени гласник Репу-
блике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- дру-
ги закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20),члана 3. 
став 1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС, бр. 16/18) и члана 39. став 1. тачка 39) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ број 10/18, 12/18- исправка и 10/19), 

Скупштина Града Пожаревца на седници 
одржаној 23. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о прихватању прибављања војног комплекса 
„Ул. Воје Дулића бр. 2“ у Пожаревцу у јавну 

својину Града Пожаревца, по тржишним 
условима у поступку непосредне погодбе, 

од Републике Србије

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и 

цена по којима Град Пожаревац прихвата  понуда 
Министарства одбране Републике Србије Сектора 
за материјалне ресурсе Управе за инфраструктуру 
Београд број 9241-10//2021 од 9. фебруара 2022. 
године, прибављање у јавну својину Града 
Пожаревца  војног комплекса „Ул. Воје Дулића бр. 2“ 
у Пожаревцу и то грађевинско земљиште површине 
8ари 90м2 и објекат високоградње изграђен 1909. 
године пре доношења прописа о изградњи  прописа, 
као функционална целина формирана по етажама-
подрум, приземље и спрат, укупне површине од 
1.592,87м2  на катастарској парцели број 1239 К.О. 
Пожаревац, све уписано у лист непокретности 
15716 К.О. Пожаревац, од Републике Србије  имаоца 
државне својине Републике Србије, у поступку 
непосредне погодбе , по тржишним условима.

Члан 2.
Град Пожаревац прихвата прибављање  у јавну 

својину Града Пожаревца војног комплекса „Ул. 
Воје Дулића бр. 2“ у Пожаревцу и то грађевинско 
земљиште површине 8 ари 90м2 и објекат 
високоградње изграђен 1909. године пре доношења 

прописа о изградњи  прописа, као фунционална 
целина формирана по етажама-подрум, приземље 
и спрат, укупне површине од 1.592,87м2  на 
катастарској парцели број 1239 К.О. Пожаревац, 
све уписано у лист непокретности 15716 К.О. 
Пожаревац, од Републике Србије  имаоца државне 
својине Републике Србије, без терета и забележби, 
а по понуди  Министарства одбране Републике 
Србије Сектора за материјалне ресурсе Управе за 
инфраструктуру Београд број 9241-10//2021 од 9. 
фебруара 2022. године,  у поступку непосредне 
погодбе , по тржишним условима, која чини 
саставни део ове одлуке.

Члан 3.
Непокретности из члана 2. ове одлуке Град По-

жаревац прибавља у јавну својину  од Републике 
Србије, обзиром да се наведени војни комплекс на-
лази у строгом центру, непосредно уз зграду у којој 
је седиште Скупштине Града Пожаревца, а имајући 
у виду стратешке циљеве Града Пожаревца да обе-
збеди  објекте у непосредној близини седиште Гра-
да Пожаревца као јединице локалне самоуправе, у 
којима ће се пружати свеобухватне услуге из  над-
лежности Града Пожаревца, чиме  се грађанству 
омогућава да своје потребе обави што ефикасније 
и брже, а овај комплекс по површини и функцио-
налним целинама у потпуности задовољава потребе 
несметаног функционисања локалне самоуправе.

Члан 4.
Град Пожаревац непокретности из члана 2. ове 

одлуке прибавља од Републике Србије, по тржишној 
цени од  за цену од 644.777,11евра, и нижа је од 
процене  Министарства финансија Пореске управе 
Сектора за издвојене активности малих локација 
број: 080-464-08-00074/2021 од 27. октобра 2021. 
године са допуном број: 080-464-08-000774/2021 од 
24. новембра 2021. године која износи 645.108,00 
евра, на 5 (пет) једнаких годишњих рата, с тим да 
се рате исплаћују у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу Народне банке Србије на 
дан уплате на рачун буџета Републике Србије.

Члан 5.
Град Пожаревац цену из члана 4. ове одлуке  за 

исплату цене непокретности која се прибавља обе-
збеђена је у буџету Града Пожаревца. 

Град Пожаревац цену из члана 4. ове одлуке ис-
платиће у 5(пет) једнаких годишњих рата , с тим да 
се рате исплаћују у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу Народне банке Србије на 
дан уплате на рачун буџета Републике Србије.
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Члан 6.
Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца, да 

по прихватању ове одлуке од стране  Министарства 
одбране Републике Србије Сектора за материјалне 
ресурсе Управе за инфраструктуру Београд, пот-
пише  уговор о прибављању војног комплекса „Ул. 
Воје Дулића бр. 2“ у Пожаревцу са Републиком 
Србијом- Републичком дирекцијом за имовину 
Републике Србије. 

Члан 7.
По окончању поступка  и закључења уговора о 

прибављању војног комплекса „Ул. Воје Дулића бр. 
2“ у Пожаревцу  о свим подацима и одредбама  уго-
вора биће обавештена јавност.

Члан 8.
Ову одлуку доставити  Министарству одбране 

Републике Србије Сектора за материјалне ресурсе 
Управе за инфраструктуру Београд.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове одлуке налази 
се у одредбама  члана 27. став 10. и члана 28.став 
2. Закона о јавној својини („Службени гласник Ре-
публике Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- 
други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20)  члана 
3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС, бр. 16/18) и  члана 39. став 1. тачка 39) 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр.10/18, 12/18- исправка и 10/19).

Овим одредбама прописана је надлежност ор-
гана  за одлучивање о прибављању ствари у јавну 
својину јединице локалне самоуправе. Статутом 
Града Пожаревца прописано је да о прибављању 
ствари у јавну својину Града Пожаревца одлучује 
Скупштина Града Пожаревца.   

Члана 3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној своји-
ни, односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС, бр. 16/18) прописано је 
прибављање у јавну својину  непокретности непо-
средном погодбом ако непокретности које се при-
бављају једино  одговарају потребама власника, од-
носно корисника.

Град Пожаревац примио је понуду број 9241-
10/2021 од 9. фебруара 2022. године Министарства 
одбране Републике Србије Сектора за материјалне 
ресурсе Управе за инфраструктуру у вези распола-
гања војним комплексом „Ул. Воје Дулића бр. 2“ у 
Пожаревцу, који је по Мастер плану располагања 
непокретностима на територији Републике Србије, 
није неопходан за функционисање Војске Републи-
ке Србије,  за понуђену цену од 644.777,11 евра, пре-
ма званичном средњем курсу Народне банке Србије 
на дан извршене процене, а нешто нижа од процена 
од стране Министарства финансија Пореске упра-
ве Сектора за издвојене активности малих локација 
број: 080-464-08-00074/2021 од 27. октобра 2021. 
године са допуном број: 080-464-08-000774/2021 од 
24. новембра 2021. године која износи 645.108,00 
евра, уз могућности плаћања на више месечних 
рата, односно највише  60 (шездесет) или на 5 (пет) 
годишњих рата, с тим да се рате исплаћују у динар-
ској противвредности по званичном средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате на рачун буџе-
та Републике Србије.

Како се наведени комплекс налази у строгом 
центру, непосредно уз зграду у којој је седиште 
Скупштине Града Пожаревца, а имајући у виду 
стратешке циљеве Града Пожаревца да обезбеди  
објекте у непосредној близини седиште Града По-
жаревца као јединице локалне самоуправе, у којима 
ће се пружати свеобухватне услуге из своје надлеж-
ности, чиме  се грађанству омогућава да своје по-
требе обави што ефикасније и брже, а да је понуђена 
цена нешто нижа од процењене тржишне вредности 
дата од стране надлежне пореске управе, Град По-
жаревац  је заинтересован за прибављање-купови-
ну наведеног комплекса, те се предлаже доношење 
одлуке као у предлогу.

На основу члана 196. став 4. Устава Републике 
Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
98/06), нарочито оправдани разлози за раније сту-
пање на снагу ове одлуке састоји се у чињеници да 
је  потребно у што краћем року предузети све радње 
у циљу одговора на понуду и потом приступити ре-
ализације прибављања наведеног комплекса. 

За реализацију ове одлуке обезбеђена су сред-
ства у буџету Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж. 

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________
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На основу чл. 35. став 7, 45.а и 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС», бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон , 
9/20 и 52/21) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута Гра-
да Пожаревца („Службени гласник Града Пожарев-
ца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19), по претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове Града 
Пожаревца број 04-350-73/22 од 18.02.2022 године, 

Скупштина Града Пожаревца, на седници одр-
жаној 23. фебруара 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ВОДОИЗВОРИШТА
„ЈАГОДИЦА“ У КОСТОЛЦУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

водоизворишта „Јагодица“ у Костолцу (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
План детаљне регулације обухвата појас око 

периферног дела града, који се протеже дуж водених 
токова тј.између реке Дунав и костолачког канала 
Дунавац.У оквиру предметне целине издвајају се 
природно добро „Шугавица“, а Генералним планом 
предвиђено је водоизвориште „Јагодица“ на Горњем 
Костолачком острву. Границом Плана детаљне 
регулације обухваћене су катастарске парцеле: 1, 2, 3, 
4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 
12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 33/3, 
34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 
67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 
83/3, 84/1, 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86/1, 
86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102/1, 102/2, 103/1, 
103/2, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129/1, 
129/2, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1, 
133/2, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/1, 
137/2, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160/2, 160/3, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
445, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 
498, 499, 500, 501, 502,503, 504/1, 504/2, 504/3, 505, 
506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 
626, 627/1, 627/2, 672, 674, 675, 687, 688, 689, 690, 
691, 692, 694, 695, 697, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 
707, 742, 746, 748 све К.О. Острово;

Све парцеле у обухвату Плана припадају ката-
старској општини Острово.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се ут-
врдити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
-  Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације је План Генералне регулације 
„Костолац“  („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 6/15);

-  Просторни план Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
10/12);

-  Генерални развојни план за водоснабдевање 
општине Пожаревац;

-  Правилник о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС“ бр. 
92/08) водоизвориште „Јагодица“;

Генерални развојни план за водоснабдевање 
општине Пожаревац који је урадио Институт за во-
допривреду „Јарослав Черни“ планирано је ново 
водоизвориште „Јагодица“ на Горњем Костолачком 
острву, са почетком рада 2015. године. Генералним 
планом је дефинисана граница непосредне и уже 
зоне санитарне заштите. Зона непосредне заштите 
I зона строгог надзора мора бити ограђена оградом 
која не може бити ближа од 10 м од водозахватног 
објекта који окружује. Мере ограничења у зонама 
санитарне заштите дефинисане у оквиру водоизво-
риште „Јагодица“ планира се изградња постројења 
(фабрике) за прераду воде за пиће.

Члан 4.
Циљ израде плана је дефинисање локација 

нових постројења за прихват, прераду и упумпа-
вање пијаће воде у систем водоснабдевања.

Пожаревачки водовод имаће прстенасту струк-
туру у језгру конзумног подручја, са извориштима 
која се налазе на крајевима система и са магистрал-
ним крацима према насељима по ободу. Системом 
резервоара у оквиру основног водоводног прстена 
и на главним магистрални одвајцима, оствариваће 
се добра хидрауличка стабилност система. Треба 
остварити укупну запремину резервоара такву да 
специфична запремина по кориснику не буде мања 
од 300 L. Обновом мреже Пожаревачки водовод 
треба да губитке сведе на мање од 20% и да спец-
ифичну потрошњу доведе у границе не веће од око 
250 L/корисник/дан. Очекује се да би у том времен-
ском пресеку захтев конзума у дану максималне по-
трошње био не већи од 560 L/s.
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Очекивани ефекти планирања су:
Планска решења треба да омогуће:
•  Оптималну изградњу будуће хидротехничке ин-

фраструктуре, пратеће саобраћајне и друге кому-
налне инфраструктуре, заштитних зона и целокуп-
ног модела управљања системом водоснабдевања;

•  Могућност отклањања акцидента и смањивање 
ризика од истих прецизним и строгим дефини-
сањем зона заштите те могућностима урбаног 
развоја у оквиру зона.

•  Могућност повећања капацитета уколико проце-
не покажу да је у будућности могуће повећање 
почетних капацитета водоизворишта ‹›Јагоди-
ца›› планирати фазно даљи развој ове локације. 

•  Такође, плански документ треба да реши следеће :
-  Концепцију уређења карактеристичних целина 

и зона,
-  Основну намену у обухвату Плана и биланс по-

вршина,
-  Урбанистичке мере за заштиту животне средине,
-  Урбанистичке услове за уређење површина јав-

не намене,
-  Правила за образовање грађевинских парцела 

јавне намене,
-  Правила грађења за комуналну инфраструктуру,
-  Посебна правила грађења за планиране кому-

налне зоне,
-  Зоне заштите водоизворишта урађене у складу 

са Правилником о начину одређивања и одржа-
вања зона санитарне заштите изворишта водо-
снабдевања(„Службени гласник РС“,  бр. 92/08, 
на снази од 18.10.2008. године).

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације 

потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у диги-
талном облику, за катастарску општину Острово у 
делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09 
- исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 
52/21) садржајем плана ће се обухватити:

1)  границе плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне;

2) детаљну намену земљишта;
3)  регулационе линије улица и јавних површина 

и грађевинске линије са елементима за обеле-
жавање на геодетској подлози;

4)  нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план);

5)  попис парцела и опис локација за јавне повр-
шине, садржаје и објекте;

6)  коридоре и капацитете за саобраћајну, енер-
гетску, комуналну и другу инфраструктуру;

7)  мере заштите културно-историјских спомени-
ка и заштићених природних целина;

8)  локације за које се обавезно израђује урбани-
стички пројекат или расписује конкурс;

9)  правила уређења и правила грађења по цели-
нама и зонама;

10)  друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације.

Члан 7.
Израду Плана детаљне регулације обавиће иза-

брани понуђач.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 9 ме-

сеци од дана потписивања уговора за израду Плана.
Члан 8.

Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбедиће Град Пожаревац, улица Дринска 2, 
12000 Пожаревац.

Члан 9.
Нацрт Плана биће изложен на рани јавни увид 

и јавни увид, након обављене стручне контроле од 
стране Комисије за планове града Пожаревца. Пода-
ци о начину излагања на јавни увид биће објављени 
у дневном и локалном листу.

Оглашавање раног јавног увида и јавног увида, 
као и њихово трајање, обавиће се у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације 

приступа се изради стратешке процене утицаја пла-
нираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр.135/04 и 88/10), 

Одлуку о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину донело је Одељење 
за урбанизам и грађевинске послове, број 04-350-
75/2022 од 18.02.2022. године.

Члан 11.
План детаљне регулације „Јагодица“ у Костол-

цу израдиће се у 10 (десет) истоветних примера у 
штампаном и 10 (десет) истоветних примерака у 
дигиталном облику.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04, 88/10), члана 46. став 2. тачка 10) 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 
42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019- 
др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 39. став 1. тачка 
7. Статута Града Пожаревца („Службени лист Гра-
да Пожаревца”, бр. 10/2018, 12/2018 - исправка и 
10/2019), а на основу Мишљења Одељења за локал-
ни економски развој, пољопривреду и заштиту жи-
вотне средине, број 14-501-32/2022 од 18.02.2022. 
године, Одељење за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе Града Пожаревца, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОИЗВОРИШТА „ЈАГОДИЦА“
У КОСТОЛЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Приступа се вршењу и изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана детаљне ре-
гулације водоизворишта „Јагодица“ у Костол-
цу, на животну средину (у даљем тексту: Извештај 
о стратешкој процени).

Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледа-

вање свих промена у просторно-функционалној ор-
ганизацији подручја које се планирају Плана детаљ-
не регулације водоизворишта „Јагодица“ у Костолцу, 
које могу бити од утицаја на стање животне средине 
са проценом и мерама које су нужне како би се евен-
туални утицаји свели у граничне вредности.

Члан 3.
Питања и проблеми, везани за заштиту живот-

не средине, који ће бити разматрани у Извештају 
о стратешкој процени, су дати мишљењем бр.14-
501-32/2022 од 18.02.2022. године, датим од стра-
не Одељења за локални економски развој, пољо-
привреду и заштиту животне средине.

Члан 4.
Извештај о стратешкој процени ће садржати сле-

деће елементе:
- полазне основе стратешке процене;
-  опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора;
-  процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја 
на животну средину;

-  програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана и програма;

-  приказ коришћења методологије и тешкоћа у 
изради стратешке процене;

-  приказ начина одлучивања, опис разлога одлу-
чујућих за избор датог плана и програма са 

аспекта разматраних варијанти решења и при-
каз начина на који су питања животне средине 
укључена у план или програм;

-  закључке до којих се дошло током израде из-
вештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности;

-  друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 5.

Учешће заинтересованих органа и организа-
ција, прибављања сагласности на извештај о стра-
тешкој процени, обавештење о начину и роковима 
увида у садржину Извештаја, као и времену и ме-
сту одржавања јавне расправе, обезбеђује Градска 
управа Града Пожаревца-Одељење за урбанизам и 
грађевинске послове у складу са одредбама Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину и 
Закона о планирању и изградњи.

Члан 6.
За носиоца израде Извештаја о стратешкој проце-

ни одређује се Одељење за локални економски развој, 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске 
управе Града Пожаревца који ће уступити израду истог 
у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

За израду Извештаја о стратешкој процени, но-
силац израде ће сачинити мултидисциплинарни 
стручни тим.

Рок за израду Извештаја о стратешкој процени из-
носи месец дана од дана ступања на снагу ове Одлу-
ке, а најкасније до израде Нацрта Плана детаљне ре-
гулације водоизворишта „Јагодица“ у Костолцу.

Члан 7.
Средства за израду Извештаја о стратешкој про-

цени обезбедиће се из буџета Града Пожаревца.
Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Мишљење Одељења 
за локални економски развој, пољопривреду и за-
штиту животне средине, број 14-501-32/2022 од 
18.02.2022. године.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Пожарев-
ца и саставни је део Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације водоизворишта „Јагодица“ у Костолцу.

У Пожаревцу, 18.02.2022. године,  
број: 04-350-75/2022

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

_____________________________________
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник 
РС“, бр.  113/17, 50/18, 46-21 – одлука УС, 51/21 – 
одлука УС, 53/21 – одлука УС, 66/21 и 130/21), чла-
на 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. за-
кон, 101/16 –др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и  
члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19), 

Скупштина Града Пожаревца на седници одржа-
ној 23. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У  
о изменама Одлуке о остваривању права на 

накнаду за вантелесну оплодњу

Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на накнаду за 

вантелесну оплодњу („Службени гласник Града По-
жарева“, бр. 28/20 и 33/20), у члану 2. став 2. број: 
„два“ замењује се бројем: „три“.

Члан 2.
У члану 7. број „400.000,00“ замењује се бројем 

„500.000,00“.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-
ревца“.

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________

4

На основу члана 19. Став 1. тачка 3) Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16- други закони, 108/16, 113/17, 95/18 и 
153/20) и члана 39. став 1. тачке 8) и 40) алинеја 1. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 23. фебруара  2022. године, донела је

О Д Л У К У
о давању на коришћење дела пословног објекта 

у улици Моше Пијаде број 2 у Пожаревцу, 
Јавном комуналном предузећу „Водовод и 

канализација“ Пожаревац  

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ Јавном комуналном предузећу 

„Водовод и канализација“ Пожаревац, основаног 
од стране Града Пожаревца, на коришћење део 
пословног објекта у улици Моше Пијаде број 2 у 
Пожаревцу на катастарској парцели број 1352/4 
К.О. Пожаревац све уписано у лист непокретности 
број 15588 К.О. Пожаревац, и то пословни простор  
површине 295м2 на I спрату и пословни простор 
површине 293м2 на II  спрату,   као јавна својина 
Града Пожаревца, прибављеног од Комерцијалне 
банке АД Београд на основу Уговора о купопродаји 
непокретности ОПУ:449-2021 од 10. децембра 
2021. године, потврђен (солемнизован) код јавног 
бележника Светлане Сарајлић у Пожаревцу.

Члан 2.
Пословни простор наведен у члану 1. ове одлуке  

даје се Јавном предузећу „Водовод и канализација“ 
Пожаревац, ради обављања канцеларијских послова 
из надлежности овог предузећа.  

Члан 3.
На пословном простору наведеног у члану 1. 

ове одлуке Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Пожаревац стиче право корисника, 
са правима и обавезама која су ближе дефинисана  
корисничким уговором.

Члан 4.

Кориснички уговор чини саставни део ове одлуке.

Члан 5. 
Овлашћује се Градоначелник града Пожаревца да 

у име Града Пожаревца закључи  Кориснички уговор.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. 
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У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________

5

На основу члана 19. Став 1. тачка 3) Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16- други закони, 108/16, 113/17, 95/18 и 
153/20) и члана 39. став 1. тачке 8) и 40) алинеја 1. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 23. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о давању на коришћење дела пословног објекта 

у улици Моше Пијаде број 2 у Пожаревцу, 
Јавном комуналном предузећу  

„Комуналне службе“ Пожаревац 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ Јавном комуналном предузећу 

„Комуналне службе“ Пожаревац, основаног од 
стране Града Пожаревца, на коришћење део по-
словног објекта у улици Моше Пијаде број 2 у По-
жаревцу на катастарској парцели број 1352/4 К.О. 
Пожаревац све уписано у лист непокретности број 
15588 К.О. Пожаревац, и то пословни простор  по-
вршине 294м2 на III спрату и пословни простор 
површине 291м2 на IV  спрату,   као јавна својина 
Града Пожаревца, прибављеног од Комерцијалне 
банке АД Београд на основу Уговора о купопродаји 
непокретности ОПУ:449-2021 од 10. децембра 
2021. године, потврђен (солемнизован) код јавног 
бележника Светлане Сарајлић у Пожаревцу.

Члан 2.
Пословни простор наведен у члану 1. ове одлуке  

даје се Јавном предузећу „Комуналне службе “ По-
жаревац, ради обављања канцеларијских послова из 
надлежности овог предузећа.

Члан 3.
На пословном простору наведеног у члану 1. 

ове одлуке Јавно комунално предузеће „Комуналне 
службе“ Пожаревац стиче право корисника, са пра-
вима и обавезама која су ближе дефинисана  кори-
сничким уговором.

Члан 4.
Кориснички уговор чини саставни део ове одлуке.

Члан 5. 
Овлашћује се Градоначелник града Пожаревца да 

у име Града Пожаревца закључи  Кориснички уговор.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________

6

На основу члана 59. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 

Скупштина Града Пожаревца,  на седници 
одржаној 23. фебруара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Средњорочни план 

пословне стратегије и развоја 
ЈП „Топлификација“  

Пожаревац за период 2022 – 2026. године

I
Даје се сагласност на Средњорочни план 

пословне стратегије и развоја ЈП „Топлификација“ 
Пожаревац за период 2022 – 2026. године,  бр. 397  
од 31.01.2022. године,  усвојен Одлуком Надзорног 
одбора бр. 397-4 од 31.01.2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број: 011-06-23/2022-6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________
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На основу члана 63. став 2. и члана 64. став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. став 1. и 3. у 
вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 13), а у 
вези са чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 

Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 23. фебруара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  
о усвајању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности 
из Програма пословања јавних предузећа, 

друштава капитала и других облика 
организовања на која се примењује Закон о 
јавним предузећима, а чији је оснивач Град 
Пожаревац за четврти квартал 2021. године 

I
Усваја се Информација о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из 
Програма пословања јавних предузећа, друштава 
капитала и других облика организовања на која се 
примењује Закон о јавним предузећима, а чији је 
оснивач Град Пожаревац за четврти квартал 2021. 
године, бр. 08-023-4/2022 од 09.02.2022. године, 
која чини саставни део овог решења. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Пожаревца“ и на званичној интернет страни-
ци Града Пожаревца. 

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број: 011-06-23/2022-7

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________
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На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5, и 13. и 117. 
ст. 3. и 5. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), члана 39. 

став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Служ-
бени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – 
исправка и 10/19) и чл. 2. став 2. и 100. став 1. По-
словника Скупштине Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), 

Скупштина Града Пожаревца, на седници 
одржаној 23. фебруара 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању три члана  

Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање 

„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

1. Разрешавају се дужности чланa Школског 
одбора Школе за основно и средње музичко 
образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, на 
лични захтев и то:

•  Рајковић Илија, као представник из реда 
запослених у установи;

•  Станковић Драгана, као представник из реда 
запослених у установи;

•  Гајић Ана, као представник из реда запослених 
у установи;

2. Именују се за члана Школског одбора Школе 
за основно и средње музичко образовање „Стеван 
Мокрањац“ у Пожаревцу и то:

•  Стојковић Милена, као представник из реда 
запослених у установи;

•  Глишић Бранислава, као представник из реда 
запослених у установи;

•  Стевић Бојан, као представник из реда 
запослених у установи;

3. Мандат новоименованих чланова Школског 
одбора из тачке 2. овог решења траје до истека 
мандата Школског одбора.

4. Ово Решење је коначно.

5. Диспозитив овог решења објавити у 
„Службеном гласнику Града Пожаревца”.

6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. фебруара 2022. године 
Број 011-06-23/2022-8

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Предраг Мијатовић, дипл. инж.

eлектротехнике и рачунарства с.р.

_____________________________________
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На основу члана 5. Одлуке о постављању и 
уклањању мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 4/19, 7/19 и 13/19) и члана 
82. став 1. тачка 31) Статута Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 
12/18 – исправка и 10/19), Градско веће Града 
Пожаревца, на седници одржаној 30. децембра 
2021. године, донела је 

П Р А В И Л Н И К
о измени Правилника о техничким  условима 

и план локација за постављање мањих 
монтажних објеката привременог карактера-

киоска на територији Града Пожаревца

Члан 1.
У Правилнику о техничким  условима и план 

локација за постављање мањих монтажних објеката 
привременог карактера-киоска на територији Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 
бр. 15/20 и  6/21), у члану 5. у „Плану локација у 
Костолцу“ , код Р. бр. 7., у колони „Локација јавне 
површине за постављање киоска“ речи: „улице 
Првомајске“ замењују се речима: „улице Рударске“.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  „Службеном гласнику Града 
Пожаревца“.     

У Пожаревцу, 30. децембра 2021. године 
Број 09-06-204/2021-4

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 27. децембра 2021. године, разматрало је зах-
тев месне заједнице Пољана број 09-40-2579/2021 

од 20.12.2021. године за одобрење додатних сред-
става  у износу од 60.000,00 динара, са изјашњењем 
Одељења за буџет и финансије Градске управе 
Града Пожаревца број  од 24.12.2021. 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, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-
др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града 
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 24. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и 
10/21), донело следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Пољана 

09-40-2579/2021 од 20.12.2021. године и одобравају 
се средства за набавку недостајућег материјала за ра-
дове на Дому културе у износу од 60.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2021. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раз-
дела 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 услу-
ге некласификоване на другом месту, Позиција 175, 
Економска класификација 499–Средства резерве, 
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања 
буџета и иста се могу распоредити у оквиру Разде-
ла 5 - Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 187, 
Економска класификација 425- Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката(у Финансијском пла-
ну Месне заједнице Пољана за 2021. годину на еко-
номској класификацији 4251- Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, Извор финансирања 
01-Општи приходи и примања  буџета.)
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III
 Средства из тачке 1. и 2. овог решења испла-

тити са Раздела 5–Градска управа, Глава 2 – Мес-
не заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, По-
зиција 187, Економска класификација 425- Текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката(у Финан-
сијском плану Месне заједнице Пољана за 2021. 
годину на економској класификацији 4251- Текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката, Извор фи-
нансирања 01-Општи приходи и примања  буџета.)

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27. децембра 2021. године 
Број 09-06-203/2021-4

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 27. Децембра 2021. године, разматрало је зах-
тев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ 
број: 09-40-2587/2021 од 20. децембра 2021. године, 
за одобрење додатних финансијских средстава, са 
мишљењем Одељења за буџет и финансије од 20. 
децембра 2021. 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, 31/19, 72/19 и 
149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. 
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и 
члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца 

за 2021. годину („Службени гласник Града Пожа-
ревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе „Спорт-

ски центар Пожаревац“ број: 09-40-2587/2021 од 
20. децембра 2021. године, за одобрење додатних 
финансијских средстава, и одобравају се средства у 
укупном износу од 800.400,00 динара за изнајмљи-
вање опреме за Новогодишњи вашар.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2021. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602-0009, Програмска активност: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јав-
не услуге некласификоване на другом месту, Пози-
ција 175, Економска класификација 499-Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредила у оквиру Раз-
дела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у обла-
сти спорта, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0004: ПА:Функци-
онисање локалних спортских установа, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 229, 
Економска класификација 421 – Стални трошко-
ви (У оквиру Финансијског плана Јавне установе 
„Спортски центар Пожаревац“ за 2021. годину, на 
Економску класификацију 421629 – Закуп опреме 
за производњу, моторна, непокретна и немоторна).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у 
области спорта, Програм 14 – Развој спорта и ом-
ладине, Програмска класификација 1301-0004: 
ПА:Функционисање локалних спортских установа, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, По-
зиција229, Економска класификација 421 – Стал-
ни трошкови (У оквиру Финансијског плана Јавне 
установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2021. 
годину, на Економску класификацију 421629 – За-
куп опреме за производњу, моторна, непокретна и 
немоторна).

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

буџет и финансије.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 27. децембра 2021. године, разматрало је 
мишљење Одељења за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца, па је на основу Закључка 
Градског већа Града Пожаревца број 09-06-203/2021-
6 од 27. децембра 2021. године, члана 82. став 1. 
тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 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), члана 
69. став 2. 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 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 
др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
149/20) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града По-
жаревца за 2021. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело следеће

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

I
ПРИХВАТАЈУ СЕ захтеви Центра за социјални 

рад Пожаревац број: 03-40-2630/2021 од 24.12.2021. 
године, Народног музеја Пожаревац број: 09-40-
2581/2021 од 20.12.2021. године, Центра за култу-
ру Пожаревац број: 09-40-2594/2021 од 21.12.2021. 
године, Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац број: 03-40-2588/2021 од 20.12.2021. 
године, Историјског архива Пожаревац број: 09-40-
2597/2021 од 21.12.2021. године, Фондације Ми-
ленин дом – Галерија Милене Павловић Барили 
Пожаревац број: 03-40-2595/2021 од 21.12.2021. го-
дине, ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ број: 09-40-
2586/2021 од 20.12.2021. године и Туристичке орга-
низације Града Пожаревца број: 09-40-2585/2021 од 

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27. децембра 2021. године 
Број 09-06-203/2021-5

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________

20.12.2021. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средстава у 
укупном износу од 2.028.870,00 динара за исплату 
помоћи у нето износу од 15.000,00 динара по запос-
леном, са припадајућим порезима, ради превенције 
у борби против проглашене пандемије и епидемије 
заразне болести, чиме се остварује здравствена за-
штита запослених у 2021. години.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2021. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ број 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Разде-
ла 5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602-0009, Програмска активност: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Позиција 
175, Економска класификација 499-Средства резер-
ве, Извор финансирања 01-Општи приходи и при-
мања буџета и иста распоредити у оквиру:

-  Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска упра-
ва, Програм 11-Социјална и дечија заштита, 
Програмска класификација 0901-0001-Једно-
кратне помоћи и други облици помоћи, Функ-
ционална класификација 070-Социјална помоћ 
угроженом становништву, некласификована на 
другом месту, Позиција 114, Економска кла-
сификација 463-Трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 150.000,00 динара (у окви-
ру Финансијског плана Градске управе Града 
Пожаревца Економска класификација 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, 
а у оквиру Финансијског плана Центра за со-
цијални рад за 2021. годину, Економска класи-
фикација 4144- Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом)

-  Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска упра-
ва, Програм 11-Социјална и дечија заштита, 
Програмска класификација 0901-0003-ЈДневне 
услуге у заједници, Функционална класифика-
ција 090-Социјална заштита некласификована 
на другом месту, Позиција 116, Економска кла-
сификација 463-Трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 216.700,00 динара (у окви-
ру Финансијског плана Градске управе Града 
Пожаревца Економска класификација 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, 
а у оквиру Финансијског плана Центра за со-
цијални рад за 2021. годину, Економска класи-
фикација 4144- Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом)

-  Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у 
култури, Програм 13 – Развој културе и инфор-
мисања, Програмска класификација 1201-0001 
ПА:Функционисање локалних установа култу-
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ре, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 
195, Економска класификација 414 – Социјална 
давања запосленима у износу од 1.318.836,00 
динара (У оквиру Финансијског плана Народ-
ног музеја Пожаревац 383.834,00 динара, Цен-
тра за културу Пожаревац 400.000,00 динара, 
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ По-
жаревац 270.000,00 динара, Историјског архива 
Пожаревац 165.000,00 динара, Фондације Ми-
ленин дом – Галерија Милене Павловић Барили 
Пожаревац за 2021. годину, 100.002,00 динара,  
на Економску класификацију 4144 –Помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом)

-  Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Устано-
ва у области спорта, Програм 14 – Развој спорта 
и омладине, Програмска класификација 1301-
0004 ПА:Функционисање локалних спортских 
установа, Функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, Позиција 227, Економска класификација 
414 – Социјална давања запосленима у износу 
од 210.000,00 динара (У оквиру Финансијског 
плана ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ за 2021. 
годину, на Економску класификацију 4144 – По-
моћ у медицинском лечењу запосленог или чла-
нова уже породице и друге помоћи запосленом)

-  Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Тури-
стичка организација, Програм 4 – Развој ту-
ризма, Програмска класификација 1502-0001 
ПА:Управљање развојем туризма, Функција 
473 – Туризам, Позиција 242, Економска кла-
сификација 414 – Социјална давања запосле-
нима у износу од 133.334,00 динара (У оквиру 
Финансијског плана Туристичке организације 
Града Пожаревца за 2021. годину, на Економску 
класификацију 4144 – Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом)

III
За реализацију овог Решења задужује се 

Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

IV
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 27. децембра 2021. године 
Број 09-06-203/2021-6-1

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 27. децембра 2021. године, разматрало је 
мишљење Одељења за буџет и финансије број: 03-
40-2633/2021-1 од 27.12.2021. године, за обезбеђење 
додатних средстава, те је на основу Закључка Град-
ског већа Града Пожаревца број 09-06-203/2021-7-
1 од 27. децембра 2021. године, 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, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/2021), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 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 2021. годину („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 
10/21), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ Мишљење Одељења за буџет и 

финансије по основу Закључка Градског већа број 
09-06-203/2021-7 од 27.децембра 2021. године, и 
одобравају се средства за исплату помоћи за 316 
запослених радника ПУ „Љубица Вребалов“ из По-
жаревца у нето износу од 15.000,00 динара по запо-
сленом ради превенције у борби проглашене панде-
мије и епидемије заразне болести, чиме се остварује  
здравствена заштита запослених.

II
Средства из тачке I овог Решења у износу 

од 5.277.098,00 динара обезбедити из средства 
предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 
2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 
бр. 33/20, 7/21 и 10/21),  са Раздела 5 – Градска упра-
ва, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска класифи-
кација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 175, Економска кла-
сификација 499 – Средства резерве, и иста распоре-
дити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 6 
– Предшколска установа, Програм 8 – Предшколско 
васпитање и образовање, Програмска класифика-
ција 2001-0001 ПА: Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, Функција 
911 – Предшколско образовање, Позиција 272, Еко-
номска класификација 414 – Социјална давања за-
посленима у износу од 5.250.002,00 динара и Пози-
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ција 277, Економска класификација 423- Услуге по 
уговору у износу од 27,096,00 динара (У оквиру Фи-
нансијског плана ПУ „Љубица Вребалов“ из Пожа-
ревца за 2021. годину, на Економску класификацију 
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи запосле-
ном у износу од 5.250.002,00 динара и 4239 – Опште 
услуге у износу од 27.096,00 динара).  

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 6 – Предшколска 
установа, Програм 8 – Предшколско васпитање и 
образовање, Програмска класификација 2001-0001 
ПА: Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, Функција 911 – Предшкол-
ско образовање, Позиција 272, Економска класифи-
кација  414 – Социјална давања запосленима у изно-
су од 5.250.002,00 динара и Позиција 277, Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 
27.096,00 динара (У оквиру Финансијског плана 
ПУ „Љубица Вребалов“ из Пожаревца за 2021. го-
дину, са Економске класификације 4144 – Помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом у износу од 
5.250.002,00 динара и са Економске класификације 
4239- опште услуге у износу од 27.096,00 динара).      

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

буџет и финансије

V
Диспозитив овог решења објавити у Службеном 

гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 27. децембра 2021. године 
Број 09-06-203/2021-7-1

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 21. јануара 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Радна мала“ број: 11-40-2542/2021 
од 15.12.2021. године за одобрење додатних сред-
става, са изјашњењем Одељења за буџет и финан-
сије Градске управе Града Пожаревца број: 03-40-

2542/21  од 13.01.2022. године, те  је на основу члана 
69. став 2. 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 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. 
тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) 
и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 
2022. годину („Службени гласник Града Пожарев-
ца“, број: 14/21), донело следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Радна 

мала“ број: 11-40-2542/2021 од 15.12.2021. године 
и одобравају се средства за адаптацију и санацију 
унутрашњих просторија месне заједнице у износу 
од 607.275,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Позиција 
166, Економска класификација 499–Средства резер-
ве, Извор финансирања 01-Општи приходи и при-
мања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
класификација 0602-0002, Програмска активност: 
Функционисање месних заједница, Функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Позиција 175, Економска класификација 425- 
Текуће поправке и одржавање (у Финансијском пла-
ну Месне заједнице „Радна мала“ за 2022. годину на 
економској класификацији 4251- Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, Извор финансирања 
01-Општи приходи и примања  буџета).

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

са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоупра-
ве, Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, Позиција 175, Економска класифи-
кација 425- Текуће поправке и одржавање (у Финан-
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сијском плану Месне заједнице „Радна мала“ за 2022. 
годину са економске класификације 4251- Текуће по-
правке и одржавање зграда и објеката, Извор финан-
сирања 01-Општи приходи и примања  буџета).

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 21. јануара 2022. године 
Број 09-06-4/2022-13

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 21. јануара 2022. године, разматрало је захтев 
Месне заједнице „Живица“ број: 03-40-176/2022 од 
17.01.2022. године за одобрење додатних средста-
ва, са изјашњењем Одељења за буџет и финансије 
Градске управе Града Пожаревца број: 03-40-176/22  
од 17.01.2022. 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, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. 
тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) 
и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 
2022. годину („Службени гласник Града Пожарев-
ца“, број: 14/21), донело следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Жи-

вица“ број: 03-40-176/2022 од 17.01.2022. године и 
одобравају се додатна средства за набавку трактор-
ске косилице у износу од 100.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499–Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раз-
дела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0002, Програм-
ска активност: Функционисање месних заједница, 
Функција 160 – Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, Позиција 178, Економска 
класификација 512- Машине и опрема (у Финан-
сијском плану Месне заједнице „Живица“ за 2022. 
годину на економској класификацији 5123- Опрема 
за пољопривреду, Извор финансирања 01-Општи 
приходи и примања  буџета).

III
 Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплати-

ти са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне 
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Програмска класификација 0602-0002, 
Програмска активност: Функционисање месних 
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Позиција 178, 
Економска класификација 512- Машине и опрема 
(у Финансијском плану Месне заједнице „Живица“ 
за 2022. годину на економској класификацији 5123- 
Опрема за пољопривреду, Извор финансирања 
01-Општи приходи и примања  буџета).

IV
За реализацију овог решења задужује се 

Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 21. јануара 2022. године 
Број 09-06-4/2022-14

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 21. јануара  2022. године, разматрало је зах-
тев Одељења за комуналне делатности и енергетику 
Градске управе Града Пожаревца број 08-40-61/2022 
од 11.01.2022. године, са изјашњењем Одељења за 
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
број 03-40-61/2022 од 12.01.2022. године, па  је на ос-
нову члана 69. став 2. и став 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, 
31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тач-
ка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 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 
23. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
33/20 и 7/21), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комунал-
не делатности и енергетику Градске управе Града 
Пожаревца број 08-40-61/2022 од 11.01.2022. го-
дине за обезбеђење додатних средстава у Финан-
сијском плану Градске управе Града Пожаревца за 
2022. годину  у износу од 1.502.340,00 динара на 
име одржавања пружних прелаза, а ради закључења 
Анекса 3 Уговора о одржавању путних прелаза на 
општинским и некатегорисаним путевима заведен 
под бројем 1/2019-1550/212 од 12.08.2019, између 
Града Пожаревца-Градска управа и Акционарског 
друштва за управљање јавном железничком инфра-
структуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
СРБИЈЕ“, Београд.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 7- Организација саобраћаја и са-
обраћајна инфраструктура, Програмска класифика-
ција 0701-0002, Програмска активност-Управљање 
и одражавање саобраћајне инфраструктуре, Функ-
ција 451-Друмски саобраћај, Позиција 93, Извор 
01-Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 425-Текуће поправке и одржавање.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Гра-
да Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 
7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфра-
структура, Програмска класификација 0701-0002, 
Програмска активност-Управљање и одражавање 
саобраћајне инфраструктуре, Функција 451-Друм-
ски саобраћај, Извор 01-Општи приходи и примања 
буџета, економска класификација 425191-Текуће 
поправке и одржавање осталих објеката-Одржа-
вање пружних прелаза). 

4. За реализацију овог решења задужује се 
Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 21. јануара 2022. године 
Број 09-06-4/2022-15

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници 
одржаној 21. јануара 2022. године, разматрало је 
захтев Одељења за друштвене делатности Град-
ске управе Града Пожаревца број 06-40-93/2022 
од 12.01.2022. године, са изјашњењем Одељења 
за буџет и финансије Градске управе Града Пожа-
ревца број 03-40-93/2022 од 13.01.2022. године, 
те  је на основу члана 69. став 2. и став 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, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), 
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца 
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 
12/18-исправка и 10/19), 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 23. став 2. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће

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

1.ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштве-
не делатности Градске управе Града Пожаревца 
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број 06-40-93/2022 од 12.01.2022. године, за обе-
збеђење средстава у износу од 1.000,00 динара на 
име трошкова платног промета за подрачун „Дечија 
недеља 2021“ отвореног код Управе за трезор-фи-
лијала Пожаревац.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину  у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, Позиција 166, Економска 

класификација 499 - Средства резерве, Извор фи-
нансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и 
иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Град-
ска управа,  Програм 14-Развој спорта и омладине, 
Програмска активност-Спровођење омладинске 
политике, Програмска класификација 1301-0005, 
Функција 810-Услуге рекреације и спорта, Пози-
ција 134/1, економска класификација 421-Стални 
трошкови, извор финансирања 01- Општи приходи 
и примања буџета. 

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин: 

  Програмска 
класификација

Функција Економска 
класификација

Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

    

1301-0005 810

       

421111

Трошкови платног промета 
-„Реализација активности 
програма Дечије недеље“

         

01 1.000,00

УКУПНО: 1.000,00

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 21. јануара 2022. године 
Број 09-06-4/2022-17-2

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 31. jaнуара 2022. године, разматрало је захтев 
Историјског архива Пожаревац број: 09-40-216/2022 
од 19. јануара 2022. године, за одобрење додатних 
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за 
буџет и финансије од 24. јануара 2022. 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, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-
др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 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 23. став 2. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског архива По-

жаревац број: 09-40-216/2022 од 19. јануара 2022. 
године, са мишљењем Одељења за буџет и финан-
сије од 24. јануара 2022. године, за издвајање до-
датних финансијских средстава, и одобравају се 
средства у укупном износу од 220.000,00 динара за 
обављање добровољног годишњег комплетног си-
стематског здравственог прегледа запослених Исто-
ријског архива Пожаревац.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 3. фебруара 2022. године, разматрало је зах-
тев руководица Службе за заједничке послове, број: 
09-40-311/2022 од 02.02.2022. године, за одобрење 
додатних финансијских средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 03.02.2022. годи-
не, те је на основу члана 69. став 2. и став 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, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. 
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело 
следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев руководица Служ-
бе за заједничке послове, број: 09-40-311/2022 од 
02.02.2022. године, за одобрење додатних финан-
сијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет 
и финансије Градске управе Града Пожаревца од 
03.02.2022. године, и ОДОБРАВАЈУ се средства у 
укупном износу од 400.000,00 динара за поправку 
силоса у објекту „Шећерана“.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру Разде-
ла 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификације 
499 – Средства резерве, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмске класифи-
кације 0602-0001, Програмске активности: Функци-
онисање локалне самоуправе и градских општина, 
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 148, 
Економске класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање, Извора финансирања 01-Општи прихо-
ди и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ 14/21), са Раздела 5 – Градска управа, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа 
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услу-
ге некласификоване на другом месту, Позиција 166, 
Економска класификација 499 – Средства резерве, 
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска 
управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 
– Развој културе и информисања, Програмска кла-
сификација 1201-0001 ПА:Функционисање локал-
них установа културе, Функција 820 – Услуге кул-
туре, Позиција 188, Економска класификација 424 
– Специјализоване услуге (У оквиру Финансијског 
плана Историјског архива Пожаревац за 2022. го-
дину, на Економску класификацију 4249 –Остале 
специјализоване услуге).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у кул-
тури, Програм 13 – Развој културе и информисања, 
Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функци-
онисање локалних установа културе, Функција 820 
– Услуге културе, Позиција 188, Економска класи-
фикација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру 
Финансијског плана Историјског архива Пожаревац 
за 2022. годину, са Економске класификације 4249 
–Остале специјализоване услуге).

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

буџет и финансије.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 31. јануара 2022. године 
Број 09-06-8/2022-4

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Програмска 
класификација Функција Економска 

клас. Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

0602-0001 130 425114 Радови на крову 01 400.000,00

УКУПНО: 400.000,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 3. фебруара 2022. године 
Број 09-06-10/2022-1

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________

12
Градско веће Града Пожаревца на седници одр-

жаној 10. фебруара 2022. године, разматрало је зах-
тев број 011-66-8/2022-2 од 25.01.2022. године, са 
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске 
управе Града Пожаревца, па  је на основу члана 69. 
став 2. и став 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. За-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града По-
жаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 
10/18, 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 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Гра-
да Пожаревца број 011-66-8/2022-2 од 25.01.2022. 
године за обезбеђење додатних средстава у изно-
су од 13.852.000,00 динара на име реализације го-
дишњих програма спортских организација, клубова 
и удружења регистрованих на подручју Града По-
жаревца за 2022. годину.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-

рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0001, Програмска 
активност – Подршка локалним спортским органи-
зацијама, удружењима и савезима, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Позиција 133, еко-
номска класификација 481-Дотације невладиним 
организацијама, Извор финансирања 01- Општи 
приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 14 – 
Развој спорта и омладине, Програмска класифика-
ција 1301-0001, Програмска активност – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спор-
та, економска класификација 481911– Дотације спор-
тским омладинским организацијама-годишњи про-
грами спортских  организација, удружења и савеза.

4. За реализацију овог решења задужује се 
Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 10. фебруара 2022. године 
Број 09-06-19/2022-10

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 10. фебруара 2022. године, разматрало је захтев 
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно за-
дуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, 
број: 011-40-302/2022 од 01.02.2022. године, за 
одобрење финансијских средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 02.02.2022. годи-
не, те је на основу члана 69. став 2. и став 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, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. 
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о 
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени 
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа 
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну 

инфраструктуру и саобраћај, број: 011-40-302/2022 
од 01.02.2022. године, са мишљењем Одељења за 
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца 
од 02.02.2022. године, за обезбеђење финансијских 
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном 
износу од 110.451,00 динара за прикључак Ре-
циклажног центра и трансфер станице на водово-
дну мрежу.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Гра-
да Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру Раздела 5–Град-
ска управа, Програма 15–Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, 
ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиције 166, Економске класификације 499 – Сред-
ства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 
5 – Градска управа,  Програма 2 – Комуналне делат-
ности, Програмске класификације 1102-0008, ПА: 
Управљање и одржавање водоводне инфраструкту-
ре и снабдевање водом за пиће, Функције 630 – Во-
доснабдевање, Позиције 55, Извора финансирања 
01 – Општи приходи и примања буџета, Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска 
класификација Функција Економска 

клас. Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

1102-0008 630 511241
Рециклажни центар и трансфер 
станица – прикључак на 
водоводну мрежу

01 110.451,00

УКУПНО: 110.451,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 10. фебруара 2022. године 
Број 09-06-19/2022-11

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 10. фебруара 2022. године, разматрало је 
захтев Центра за социјални рад Пожаревац број: 
09-40-304/2022 од 01.02.2022. године, за одобрење 
додатних финансијских средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 02.02.2022. 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, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-
др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. 
и став 4. Пословника о раду Градског већа Града По-
жаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 23. Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени глас-
ник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за социјални рад 

Пожаревац број: 09-40-304/2022 од 01.02.2022. го-
дине, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 02.02.2022. године, за издвајање додатних финан-
сијских средстава, и одобравају се средства у укуп-
ном износу од 280.000,00 динара за израду пројектне 
документације за адаптацију новодобијеног послов-
ног простора у улици Моше Пијаде број 2б.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средстава предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоу-
праве, Програмска класификација 0602-0009, ПА: 
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, По-
зиција 166, Економска класификација 499–Средства 
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и 
примања буџета и иста распоредити у оквиру Разде-
ла 5-Градска управа, Програм 11-Социјална и дечија 
заштита, Програмска класификација 0902-0005 ПА: 
Обављање делатности установа социјалне заштите, 
Функција 090-Социјална заштита некласификована 
на другом месту, Позиција 109, Економска класи-
фикација 463-Трансфери осталим нивоима власти 
(У оквиру Финансијског плана Градске управе у 
оквиру економске класификације 4632-Капитални 
трансфери осталим нивоима власти-Центар за со-
цијални рад, у финансијском плану Центра за со-
цијални рад Пожаревац у оквиру економске класи-
фикације 5114-Пројектна документација).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са  

Раздела 5-Градска управа, Програм 11-Социјална 
и дечија заштита, Програмска класификација 0902-
0005 ПА: Обављање делатности установа социјалне 
заштите, Функција 090-Социјална заштита некла-
сификована на другом месту, Позиција 109, Економ-
ска класификација 463-Трансфери осталим нивои-
ма власти (У оквиру Финансијског плана Градске 
управе у оквиру економске класификације 4632-Ка-
питални трансфери осталим нивоима власти-Цен-
тар за социјални рад, у финансијском плану Центра 
за социјални рад Пожаревац у оквиру економске 
класификације 5114-Пројектна документација).

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

буџет и финансије.

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службе-

ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 10. фебруара 2022. године 
Број 09-06-19/2022-12

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије с.р.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 10. фебруара 2022. године, разматрало је захтев 
начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-
40-413/2022 од 08.02.2022. године, са изјашњењем 
Одељења за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца, па  је на основу члана 69. став 2. и 
став 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, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута 
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожа-
ревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. 
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожа-
ревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. 
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), 
донело следеће
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Градско веће Града Пожаревца на седници одр-
жаној 11. фебруара 2022. године, разматрало је Пре-
поруку Градског штаба за ванредне ситуације на те-
риторији Града Пожаревца, број: 012-82-02/2022 од 
9.2.2022. године, за одобрење финансијских сред-
става, са мишљењем Одељења за буџет и финансије 
од 10.02.2022. године, те је на основу члана 69. став 
2. и став 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, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. 
тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени глас-
ник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) 
члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. 
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 
14/21), донело следеће

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

1. ПРИХВАТА СЕ Препорука Градског штаба 
за ванредне ситуације на територији Града Пожа-
ревца, број: 012-82-02/2022 од 9.2.2022. године, за 
одобрење финансијских средстава, са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца од 10.02.2022. године, и ОДОБРА-
ВАЈУ се средства у укупном износу од 936.000,00 
динара за набавку софтвера за управљање системом 
заштите и спасавања.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Гра-
да Пожаревца за 2022. годину („Службени глас-
ник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру Разде-
ла 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмске класификације 
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 
160–Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, Позиције 166, Економске класификације 
499 – Средства резерве, и иста распоредити у окви-
ру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмске класифи-
кације 0602-0001, Програмске активности: Функ-
ционисање локалне самоуправе и градских општи-
на, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 
158, Економске класификације 515 – Нематеријална 
имовина, Извора финансирања 01-Општи приходи 
и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Града 
Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

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

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске 
управе Града Пожаревца број 01-40-413/2022 од 
08.02.2022. године за обезбеђење додатних средста-
ва у Финансијском плану Градске управе Града По-
жаревца за 2022. годину  у износу од 300.000,00 ди-
нара на име трошкова смештаја на службеном путу.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града 
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - 
Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, 
Програмска активност: Текућа буџетска резерва, 
Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, Позиција 166, Економска кла-
сификација 499 - Средства резерве, Извор финанси-
рања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста 
се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска 
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне само-
управе, Програмска класификација 0602-0001, Про-
грамска активност – Функционисање локалне само-
управе и градских општина, Функција 130 – Опште 
јавне услуге, Позиција 145, економска класифика-
ција 422-Трошкови путовања, Извор финансирања 
01- Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распо-
редити у Финансијском плану Градске управе Гра-
да Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм-
ска класификација 0602-0001, Програмска актив-
ност – Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, Функционална класификација 130 
– Опште јавне услуге, економска класификација 
422131 – Трошкови смештаја на службеном путу, 
Извор финансирања 01- Општи приходи и примања 
из буџета.

 4. За реализацију овог решења задужује се 
Одељење за буџет и финансије Градске управе Гра-
да Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службе-
ном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 10. фебруара 2022. године 
Број 09-06-19/2022-13

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________
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Програмска 
класификација Функција Економска 

клас. Назив конта Извор 
финансирања

Износ у 
динарима

0602-0001 130 515192
Лиценце – софтвер за 
управљање системом заштите и 
спасавања

01 936.000,00

УКУПНО: 936.000,00

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 09-06-20/2022-2

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржа-
ној 11. фебруара 2022. године, разматрало је захтев 
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ 
Костолац, број: 03-40-327/2022 од 03.02.2022. годи-
не, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем 
Одељења за буџет и финансије од 04.02.2022. годи-
не, те  је на основу 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, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 
– др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 23. Одлуке 
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Служ-
бени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело 
следеће

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

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Техничке школе са до-

мом ученика „Никола Тесла“ Костолац број: 03-
40-327/2022 од 03.02.2022. године, и одобравају се 
додатна средства у износу од 76.281,00 динар за ис-
плату помоћи у случају смрти запосленог или члана 
уже породице.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из 

средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
жаревца за 2022. годину („Службени гласник Града 
Пожаревца“ бр. 14/21), са Раздела 5 – Градска упра-
ва, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа 
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услу-
ге некласификоване на другом месту, Позиција 166, 
Економска класификација 499 – Средства резерве, и 
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска упра-
ва, Програм 10 – Средње образовање, Програмска 
класификација 2004-0001 ПА: Реализација делатно-
сти средњег образовања, Функција 920 – Средње об-
разовање, Позиција 105, Економска класификација 
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У окви-
ру Финансијског плана Градске управе Града Пожа-
ревца за 2022. годину на Економску класификацију 
4631- Текући трансфери осталим нивоима власти 
-Средње образовање у износу од 76.281,00 динара, 
а у финансијском плану Техничке школе са домом 
ученика „Никола Тесла“ Костолац за 2022. годину на 
Економску класификацију 4143 – Отпремнине и по-
моћи у износу од 76.281,00 динара).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са 

Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње 
образовање, Програмска класификација 2004-0001 
ПА: Реализација делатности средњег образовања, 
Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, 
Економска класификација 463 – Трансфери оста-
лим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана 
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са 
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Економске класификације 4631- Текући трансфери 
осталим нивоима власти -Средње образовање у из-
носу од 76.281,00 динара, а у оквиру Финансијског 
плана Техничке школе са домом ученика „Никола 
Тесла“ Костолац за 2022. годину са Економске кла-
сификације 4143 – Отпремнине и помоћи у износу 
од 76.281,00 динара).   

IV
За реализацију Решења задужује се  Одељење за 

буџет и финансије

V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном 

гласнику 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 3 – 35 примерака.

У Пожаревцу, 11. фебруара 2022. године 
Број 09-06-20/2022-3

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике с.р.

_____________________________________


