
НАЦРТ
На основу члана 32. став 1.  тачка 1) Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07) и на основу члана 27. став 1. тачка 1)  Статута града Пожаревца 
(„Службени  гласник  града  Пожаревца“,  бр.  9/09-пречишћен  текст),  Скупштина  града 
Пожаревца, на седници од _________2012. године, донела је 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Члан 1.

У  Статуту  града  Пожаревца  („Службени  гласник  града  Пожаревца“,  бр.  9/09-
пречишћен  текст)  у  члану  14.  став  1.  тачка  2)  после  речи:  „доноси“  додају  се  речи: 
„просторни план и“ 

Тачка 26) мења се и гласи: 
„прибавља  ствари  и  располаже  стварима  у  својини  Града,  као  и  финансијским 

средствима (новчана средства и хартије од вредности).“

Члан 2. 

У члану 21. став 5. реч: „доноси“ замењује се речју: „утврђује.“

Члан 3.

У члану 27. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„доноси  просторни  план  и урбанистичке  планове  и уређује  коришћење 

грађевинског земљишта“
У тачки 6) после речи:  „доноси прописе и друге  опште“ додају се речи:  „као и 

појединачне.“
После тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи:
„одлучује о прибављању ствари и располагању стварима у својини Града и то:
- давањем ствари на коришћење;
- давањем ствари у закуп;
- преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или 

без накнаде), укључујући и размену;
- отуђењем ствари;
- заснивањем хипотеке на непокретностима;
- улагањем у капитал; и 
- залагањем покретне ствари.“

После тачке 9) додаје се нова тачка 10) која гласи:
„Разматра  извештаје  о  раду  и  даје  сагласност  на  планове  и  програме  рада 

корисника буџета“.
После тачке 20. додаје се нова тачка 21. која гласи:
„  даје  претходну  сагласност  на  статут  градске  општине,  пословник  скупштине 

градске општине,  одлуку о образовању,  подручју  за које се  образује  и укидању месне 



заједнице  градске  општине,  као  и  на  одлуку  о  симболима  (грбу  и  застави)  градске 
општине.“

Члан 4. 

У члану 38. став 1. слово: „и“ замењује се речју: „или“. 

Члан 5. 

Члан 61. мења се и гласи: 
„Скупштина Града има председника и заменика председника, који се бирају из реда 

одборника, на време од четири године.“

Члан 6.

Члан 72. мења се и гласи: 
„Председник Скупштине може бити на сталном раду у Граду, о чему одлучује он 

сам после избора. 
Када није на сталном раду председник Скупштине има право на новчану накнаду.“ 

Члан 7. 

У члану 73. став 1. брише се број: „2“. 

Члан 8. 

Члан 78. мења се и гласи:
„Заменик  председника  Скупштине  може бити  на  сталном раду у  Граду,  о  чему 

одлучује он сам после избора. 
Када није на сталном раду заменик председника Скупштине има право на новчану 

накнаду.“ 

Члан 9. 

У члану 80. став 4. и 5. мења се и гласи: 
„Секретар Скупштине може бити на сталном раду у Граду, о чему одлучује он сам 

после избора. 
Када није на сталном раду секретар Скупштине има право на новчану накнаду.“ 

Члан 10. 

У члану 84. став 1. тачка 9) мења се и гласи:
„на  основу  одлуке  Скупштине  Града  о  прибављању  и  располагању  стварима  у 

својини  Града  закључује  уговор,  на  основу  одлуке  Градског  већа  о  давању  у  закуп 
комерцијалне  непокртности  закључује  уговор  и  анекс  уговора  о  закупу  пословне 
просторије и закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; и“.



Члан 11.

У члану 85. став 8. и 9. мења се и гласи: 
„Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду, о чему одлучују они 

сами после избора. 
Када нису на сталном раду имају право на новчану накнаду.“

Члан 12. 

У члану 86. став 1. тачка 1. после речи: „чији је оснивач град“ брише се запета и 
додаје слово „и“;

После тачке 5) додају се нове тачке 6), 7), 8), 9) и 10) које гласе: 
„  6)  даје  сагласност  на  спровођење поступка  давања у  закуп  ствари  у  градској 

својини и опредељује намену ствари за време трајања закупа;
7) на образложени предог комисије о испуњености прописаних услова за давање у 

закуп комерцијалних непокретности доноси коначну одлуку; 
8)  у  другом  степену  одлучује  по  приговорима  на  законитост  поступка  усменог 

јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, спроведеног ради давања у закуп 
комерцијалних непокретности; 

9) по захтеву закупца, а на основу налаза овлашћеног судског вештака, одобрава 
извођење  радова  који  имају  карактер  инвестиционог  одржавања  закупљене 
непокретности;

10) по захтеву закупца, а на основу налаза и мишљења овлашћеног судског вештака 
о вредности,  квалитету и стандарду изведених радова,  закупцу који је у инвестиционо 
одржавање  уложио  сопствена  средства,  одобрава  умањење  закупнине  за  период  који 
одговара висини уложених средстава;“

Досадашње тачке 6) – 10) постају тачке 11) – 15).
Досадашња тачка 11), која постаје тачка 16) мења се и гласи: 
„даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе, 

као и претходну сагласност на одлуку о буџету,  одлуку о завршном рачуну,  одлуку о 
накнадама одборника, чланова сталних и повремених радних тела и чланова већа, акт о 
организацији управе и на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе градске 
општине.“ 

Члан 13. 

У члану 106 б став 2. мења се и гласи:
„Симболи градске  општине  уређују  се  статутом градске  општине,  уз  претходну 

сагласност Скупштине Града. 

Члан 14. 

У члану 106 г став 1. тачка 19) бришу се речи: „библиотечка делатност.“

Члан 15. 

У члану 106 ж став 1. тачка 4) бришу се речи: 
„библиотечка делатност“
У тачки 5) речи: „уз сагласност“ замењују се речима: „уз претходну сагласност.“



Члан 16. 

У  члану  120.  став  1.  реч:  „локалне  самоуправе“  замењују  се  речима:  „месне 
самоуправе.“

Члан 17. 

У члану 128. став 1. речи: „и општих аката“ замењују се речима: „и других општих 
као и појединачних аката.“

Члан 18. 

У члану 133. став 2. мења се и гласи: 
„О предлогу из става 1. овог члана Скупштина Града одлучује већином од укупног 

броја одборника.“

Члан 19. 

Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине да утврди пречишћен текст Статута. 

Члан 20.

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

У Пожаревцу, __________2012. године Број:__________________

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 



О б р а з л о ж е њ е 

Ова Статутарна одлука о изменама и допунама Статута града Пожаревца доноси се 
због донетог Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11), којим је уређено 
право јавне својине и одређена друга имовинска права јединице локалне самоуправе, као и 
да би се одређене ствари прецизније регулисале.  

У члану 14. став 1. тачка 2) још је предвиђено да Град доноси просторни план, а 
измењеном тачком 26) предвиђено је да Град прибавља ствари и располаже стварима у 
својини Града, као и финансијским средствима; 

У члану 27. став 1. тачка 5) још је предвиђено да Скупштина доноси просторни 
план; после тачке 6) додата је нова тачка 7) у којом је предвиђено да Скупштина одлучује  
о прибављању ствари и располагању стварима у својини Града; после тачке 9) додата је 
нова  тачка  10),  којом  је  предвиђено  да  Скупштина  разматра  извештаје  о  раду  и  даје 
сагласност на планове и програме рада корисника буџета; као и нова тачка 21) којом је 
предвиђено  да  Скупштина  даје  претходну  сагласност  на  статут  градске  општине, 
пословник,  скупштине  градске  општине,  одлуку  о  образовању,  подручју  за  које  се 
образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грб и 
застава) градске општине. 

Измењеним  чланом  61.  и  73.  став  1.  је  предвиђено  да  Скупштина  има  једног 
заменика. 

Измењеним чланом 72.  је  предвиђено  да  председник  Скупштине,  после  избора, 
одлучује да ли ће бити на сталном раду у Граду. 

Измењеним члнаом 78. је предвиђено да заменик председника Скупштине, после 
избора, одлучује да ли ће бити на сталном раду у Граду. 

Измењеним чланом 80. став 4. и 5. је предвиђено да секретар Скупштине, после 
избора, одлучује да ли ће бити на сталном раду у Граду.  

Измењеном тачком 9) члана 84. предвиђено је да градоначелник, на основу одлуке 
Скупштине о прибављању и располагању стварима у својини Града закључује уговор и да 
на основу одлуке Градског већа о давању у закуп комерцијалне непокретности закључује 
уговор и анекс уговора о закупу пословне просторије. 

Новим тачкама 6), 7), 8), 9) и 10), као и измењеном тачком 11), која постаје тачка 
16)  члана  86.  предвиђено  је  да  Градско  веће  даје  сагласност  на  спровођење поступка 
давања у закуп ствари у градској својини и опредељује намену ствари за време трајања 
закупа; на образложени предог комисије о испуњености прописаних услова за давање у 
закуп комерцијалних непокретности доноси коначну одлуку; у другом степену одлучује 
по приговорима на законитост поступка усменог јавног надметања, односно прикупљања 
писаних  понуда,  спроведеног  ради  давања  у  закуп  комерцијалних  непокретности;  по 
захтеву  закупца,  а  на  основу  налаза  овлашћеног  судског  вештака,  одобрава  извођење 
радова  који  имају  карактер  инвестиционог  одржавања  закупљене  непокретности;  по 
захтеву закупца, а на основу налаза и мишљења овлашћеног судског вештака о вредности, 
квалитету  и  стандарду  изведених  радова,  закупцу  који  јеу  инвестиционо  одржавање 
уложио сопствена средства, одобрава умањење закупнине за период који одговара висини 
уложених  средстава;  и  да  даје  претходну  сагласност  на  одлуку  о  буџету,  одлуку  о 
завршном рачуну, одлуку о накнадама одборника, чланова сталних и повремених радних 
тела  и  чланова  већа,  акт  о  организиацији  управе  и  на  акт  о  унутрашњем  уређењу  и 
систематизацији управе градске општине. 

Измењеним чланом 106 б став 2. предвиђено је да се симболи градске општине 
уређују уз претходну сагласност Скупштине града. 

Чланом 19. овлашћена је Комисија за прописе да утврди пречишћен текст Статута. 



09.10.2012. године 
Акт Градског већа

бр._________ од ________2012. године  

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 

СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
НАЧЕЛНИК

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
ПРЕДСЕДНИК   

  ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства 
Зорица Марковић, дипл. правник

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Небојша Трајковић, дипл. правник  

___________________________


