
 

На основу чл. 78. став 2, 80. став 6. и 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник 

Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19), чл. 3. ст. 8. и 9 и 26. ст. 1. и 4. Пословника о 

раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 

3/17),  

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 19. августа 2020. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању и подели ресорних задужења чланова Градског већа Града Пожаревца   

 

  

1. Утврђују се ресори Градског већа Града Пожаревца, и то: 

 

1) Јавна предузећа; 

2) Образовање; 

3) Градска општина Костолац и месне заједнице; 

4) Невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене 

делатности; 

5) Комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам; 

6) Пољопривреда и заштите животне средине, здравство; 

7) Спорт, омладина, туризам; 

8) Привреда, буџет и финансије; 

9) Предузетништво и 

10) Без портфеља. 

 

 

2. Врши се подела ресорних задужења из члана 1. овог решења, члановима Градског већа 

Града Пожаревца, и то : 

 

1) Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије, заменик градоначелника, задужује се за 

ресор – Јавна предузећа; 

2) Томица Стојановић, професор физичког васпитања, задужује се за ресор – Образовање, 

3) Дарко Мирковић, машинбравар, задужује се за ресор - Градска општина Костолац и 

месне заједнице; 

4) Дејан Крстић, мастер менаџер, задужује се за ресор - Невладине организације, култура, 

информисање, социјална питања, друштвене делатности; 

5) мр Владимир Петровић, магистар просторног планирања, задужује се за ресор  – 

комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам; 

6) Бојан Динић, дипл. економиста, задужује се за ресор –Пољопривреда  и заштита животне 

средине, здравство; 

7) Милан Јовић, мастер професор физичког васпитања и спорта, задужује се за ресор – 

Спорт, омладина, туризам; 

8) Драган Радовановић, дипл. економиста у пензији, задужује се за ресор – Привреда, буџет  

и  финансије; 

9) Марко Милојевић, техничар друмског саобраћаја - специјалиста, задужује се за ресор – 

Предузетништво  и 

10) Срђан Милетић, струковни инжењер електротехнике, члан Градског већа Града 

Пожаревца, задужује се ресор – Без портфеља. 

 

3. Ово  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

4. Диспозитив овог решење објавити у “Службеном  гласнику Града Пожаревца”. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење решења о подели ресорних задужења чланова Градског већа Града 

Пожаревца, садржан је у чл. 78. став 2, 80. став 6. и 82. Статута Града Пожаревца („Службени 

гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19), чл. 3. ст. 8. и 9 и 26. ст. 1. и 4. 

Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 

1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) којим је прописано да чланови Градског већа Града Пожаревца могу бити 

задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Града, о чему посебним решењем 

одлучује Градско веће. 

Чланом 80. став 6. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 

10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано је да организација, начин рада, ресорна задужења чланова 

и одлучивање Градског већа детаљније се уређује његовим пословником, у складу са законом и 

овим статутом. 

Чланом 3. ст. 8. и 9. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 

Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), прописано је да у циљу остваривања надлежности и 

ефикасности рада Већа, утврђују се појединачна ресорна задужења његових чланова. Појединачна 

ресорна задужења утврђују се решењем Већа, по претходно извршеним консултацијама и 

прибављању изјашњења чланова Већа. 

Чланом 26. ст. 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 

Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) прописано је да Градско веће у вршењу послова из 

свог делокруга утврђује предлог одлуке о буџету Града, доноси одлуке, решења, закључке, 

препоруке, пословнике, правилнике, упутства, планове, програме, смернице и друга акта у складу са 

законом и Статутом Града и даје мишљења. Решењем се одлучује о појединим правима, обавезама и 

правним интересима грађана, правних лица и других субјеката у складу са законом, статутом и 

другим актима. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења овог решења. 
 

У Пожаревцу, 19. августа 2020 . године     Број 09-06-116/2020-1 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА И 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Небојша Трајковић, дипл. правник 

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике 

 

 
 

Доставити: 

- свим члановима Градског већа Града Пожаревца, 

 


