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На основу члана 31. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст) и на основу члана 34. став 4. Пословника Скупштине 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08) 

 
С  А  З  И  В  А  М 

четврту седницу Скупштине Града Пожаревца 
за 6. октобар 2016. године (четвртак) 

 
Седница ће се одржати у сали 107 Скупштине Града Пожаревца, улица Дринска број 2, 

са почетком у 10,00 часова. 
По усвајању записника са треће седнице Скупштине Града Пожаревца одржане 8. јула 

2016. године за ову седницу предлажем следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д :  
 

1. Предлози решења о давању сагласности на ребалансе 2 програма пословања јавних 
предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац за 2016. годину 
и то:  

а) Јавног предузећа ,,Дирекција за изградњу Града Пожаревца'' Пожаревац, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-1 од 27. септембра 2016. 
године), 

б) Јавног предузећа ,,Љубичево“ из Пожаревца, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-176/16-3 од 27. септембра 2016. године),  

в) Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг сервис'' Пожаревац , који је поднело Градско 
веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-2 од 27. септембра 2016. године) и 

г) Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Пожаревац , који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-4 од 27. септембра 2016. године), 

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. 
годину – Ребаланс 2, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-5 
од 27.9.2016. године, са: 

а) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника 
буџетских средстава „Градоначелник“ за 2016. годину-ребаланс 2, који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-5-1 од 27.9.2016. године), 

б) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника 
буџетских средстава „Градско веће“ за 2016. годину-ребаланс 2, који је поднело Градско 
веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-5-2 од 27.9.2016. године), 

 
 
 
 



 
в)  Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног 

корисника буџетских средстава „Скупштина Града“ за 2016. годину-ребаланс 2, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-5-3 од 27.9.2016. године) и 

г) Предлогом Решења о давању сагласности на Финансијски план директног корисника 
буџетских средстава „Градска управа“ за 2016. годину-ребаланс 2, који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-5-4 од 27.9.2016. године), 
 

3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и 
Градској општини Костолац у 2016. години, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-6 од 27.9.2016. године), 
 

4. Предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јуни 
2016. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-149/2016-2 од 
8.8.2016. године), 
 

5. Предлози одлука о усклађивању пословања јавно комуналних предузећа и јавних 
предузећа чији је оснивач Град Пожаревац са Законом о јавним предузећима и то: 

а) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“  Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело Градско веће 
Града Пожаревца (бр. 01-06-168/2016-11 од 17.9.2016. године), 

б) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 
„Комуналне службе“  Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-168/2016-12 од 17.9.2016. године), 

в) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“  Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело Градско 
веће Града Пожаревца (бр. 01-06-168/16-13 од 17.9.2016. године), 

г) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Топлификација“  
Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-168-2016-10 од 17.9.2016. године), 

д) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Љубичево“  
Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-168-2016-15 од 17.9.2016. године) и 

ђ) Предлог Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Града Пожаревца“  Пожаревац са Законом о јавним предузећима, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-168/16-14 од 17.9.2016. године), 

 
6. Предлози решења о извештајима о реализацији Програма пословања јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац за 2015. годину и то: 

а) Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац , који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-176/16-22 од 27. септембра 2016. године), 

б) Јавног предузећа „ Љубичево“ Пожаревац за 2015. годину, који је поднело Градско 
веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-23 од 27.9.2016. године), 

в) Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ за 2015. годину , који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-24 од 27. септембра 2016. 
године), 

г) Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2015. годину, 
који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-171/2016-2 од 21. септембра 
2016. године), 

д) Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац за 2015. годину, који 
је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-25 од 27. септембра 2016. 
године) и 

ђ) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2015. годину, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-171/2016-1 од 21. септембра 2016. 
године), 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавних предузећа и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац о расподели добити 
остварене у 2015. години и то: 

а) Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр 01-06-176/16-26-1 од 27.9.2016. године), 

б) Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града 
Пожаревца (бр. 01-06-176/16-26-4 од 27.9.2016. године) и 

в) Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-26-5 од 27.9.2016. године), 

г) Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, који је поднело 
Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-26-2 од 27.9.2016. године) и 

д) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, који је поднело Градско 
веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-26-3 од 27.9.2016. године), 
 

8. Предлoзи аката о приступању програму цертификације општина по мери привреде у 
југоисточној Европи (BFC SEE) и то:  

 
а) Предлог Одлуке о приступању програму цертификације општина по мери привреде 

у југоисточној Европи (BFC SEE), који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-
06-154/16-1 од 16.8.2016. године), 

б) Предлог Решења о давању сагласности на текст Споразума о чланству у 
регионалној мрежи BFC SEE, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-
154/16-2 од 16.8.2016. године) и 

в) Предлог Решења о овлашћењу лица за потписивање Споразума о чланству у 
регионалној мрежи BFC SEE, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-
154/16-3 од 16.8.2016. године), 

 
9. Предлог Одлуке о стварима у јавној својини Града Пожаревца, који је поднело Градско 

веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-8 од 27.9.2016. године), 
 

10. Предлог Одлуке о прибављању непокретне имовине у јавну својину Града Пожаревца, 
који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/2016-7 од 27.9.2016. 
године), 
 

11. Предлог Одлуке о установљењу награда ,,Полицајци године'' и награде ,,Ватрогасац 
године“, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-11 од 27.9.2016. 
године), 

 
12. Предлог Решења о усвајању Информације о техничкој припремљености основних и 

средњих школа на територији Града Пожаревца, за школску 2016/2017. годину, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-176/16-9 од 27.9.2016. године), 

 
13. Предлог Решења о усвајању Информације о упису ученика у основне и средње школе на 

територији Града Пожаревца, за школску 2016/2017. годину, који је поднело Градско веће 
Града Пожаревца (бр. бр. 01-06-176/16-10 од 27.9.2016. године), 

 
14. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Илија М. 

Петровић“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-168/16-8 
од 17.9.2016. године) и 

 
15. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења: 

а) Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Центра за културу у 
Пожаревцу, који је поднела Комисија за избор и именовања Скупштине Града 
Пожаревца, 
 
 
 



б) Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Историјског архива у 
Пожаревцу који је поднела Комисија за избор и именовања Скупштине Града 
Пожаревца, 
в) Предлог Решења о разрешењу члана и чланице и именовању две чланице Школског 
одбора Основне школе «Краљ Александар I“ у Пожаревцу, који је поднела Комисија за 
избор и именовања Скупштине Града Пожаревца, 
г) Предлог Решења о разрешењу два члана и чланице и именовању три чланице 
Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, који 
је поднела Комисија за избор и именовања Скупштине Града Пожаревца и 
д) Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о разрешењу дужности управника 
Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић -  Барили Пожаревац, који је 
поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-168/16-22 од 17.9.2016. године). 

 
 

НАПОМЕНА:  
- Председницима одборничких група одговарајући материјал по предложеном 

дневном реду достављен је у писаној форми, 
 

- Одборницима су одговарајући материјали за тачке 1, 2, 6, 12. и 13. предложеног 
дневног реда, програмски део Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Града Пожаревца за 2016. годину - ребаланс 2, извештаји о реализацији 
програма пословања јавних предузећа за 2015. годину, ребаланси 2 програма 
пословања јавних предузећа и информације о техничкој припремљености 
школа и упису ученика у школама, достављени на ДВД-ју, 

 
Одборници могу материјал који је достављен на ДВД-ју да прегледају у 
писаној форми у канцеларији број 48 Градске управе Града Пожаревца, 
 

- Одговарајући допунски материјал за тачку 15. предложеног дневног реда биће 
достављен непосредно пре почетка седнице. 
 
 
 

Молимо Вас да седници Скупштине Града Пожаревца обавезно присуствујете, а у 
случају спречености, одборник пре почетка седнице обавештава председника 
Скупштине или секретара Скупштине, усмено или у писаној форми. 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

                                                                          Бојан Илић, с.р. 
 


