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ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1. (1) СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,(2) РАДНА
ТЕЛА СКУПШТИНЕ,(3) ГРАДСКО ВЕЋЕ И
(4) ГРАДСКА УПРАВА
1. СКУПШТИНА ГРАДА
- Статут Града Пожаревца – преч. текст, 10/18-1, 12/18-262 (исправка);
- Одлука о прихватању предлога за доношење Статута Града
Пожаревца, 6/18-56;
- Одлука о приступању доношењу Пословника Скупштине Града
Пожаревца, 6/18-56;
- Пословник Скупштине Града Пожаревца, 14/18-89;
- Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града
Пожаревца и града Јањине у Грчкој, 3/93-52;
- Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града
Пожаревца и града Ченгчуоуа (Зхенгзхоуа ) у Кини, 3/93-53;
- Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града
Пожаревца и града Бет Шемена у Изреалу, 4/91-72;
- Закључак о успостављању братских односа и сарадње између Града
Пожаревца и града Сент Андреје у Мађарској, 5/89-73;
- Повеља о успостављању братске сарадње градова Пожаревца и Бара
(усвојена на свечаној седници СО Пожаревац 15.10.1972.године и
седници СО Бар 24.11.1972. године);
- Одлука о успостављању сарадње општине Пожаревац са општином
Обилић на Косову, 1/89-6;
- Одлука о успостављању братских односа и сарадње између Града
Пожаревца Република Србија и општине Решица у Румунији, 5/10-76;
(Повеља о братимљењу потписана у Пожаревцу 11.06.2011. године, а
њена фотокопија се налази у седници Скупштине од 23.04.2010.
године)
- Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у
Републици Србији и општине Љубиње у Републици Српској, Босна и
Херцеговина, 1/13-1;
- Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у
Републици Србији и општине Борисов у Републици Белорусији,
13/13-45;
- Одлука о успостављању сарадње између Града Пожаревца у
Републици Србији и Муниципијалног реона Волоколамск у
Московској области у Руској Федерацији, 13/13-46;
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- Одлука о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова
скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и
чланова радних тела Градског већа, 1/11-33, 8/15-98;
- Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за
одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012.
године, 3/12-1 ;
- Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Града
Пожаревца одржаним 6.5.2012. године, 7/12-1;
- Извештај о додељеним мандатима одборника Скупштине Града
Пожаревца, 8/12-32 и 33, 5/13-1;
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града
Пожаревца, 6/16-1, 7/16-1, 9/16-1, 1/17-24, 3/17-302, 8/17-76, 4/19-91;
- Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Града Пожаревца,
6/16-4,5,6, 1/17-23, 8/17-76;
- Решење о избору председника Скупштине Града Пожаревца (Бојан
Илић), 6/16-2;
- Решење о избору заменика председника Скупштине Града Пожаревца
(Милић Јовановић, 6/16-2;
- Решење о постављењу секретара Скупштине Града Пожаревца
(Мирослав Унгурјановић), 6/16-3;
- Одлука о празнику Града Пожаревца и о слави Пожаревца 1/09-17;
- Одлука о употреби грба и заставе Града Пожаревца, 1/09-13, 13/12-44;
- Одлука о прихватању учешћа општине Пожаревац у оснивању
Еврорегиона «Ђердап-Средњи Дунав», 7/02-11;
- Решење о образовању Комисије за међународну сарадњу у оквиру
Еврорегиона «Ђердап-Средњи Дунав», 7/02-22;
- Одлука о етичком кодексу понашања функционера локалне
самоуправе, 3/05-14;
- Одлука о јавној расправи, 14/18-136;
- Одлука о потврђивању чланства Града Пожаревца у Сталној
конференцији градова и општина-Савезу градова и општина Србије,
12/10-76;
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2015. годину, 1/16-1,
14/16-1, 3/17-125, 6/17-27, 8/17-10, 7/18-2, 10/18-166;
- Одлука о приступању програму цертификације општина по мери
привреде у југоисточној Европи (БФЦ СЕЕ), 12/16-182;
- Споразум о чланству у регионалној мрежи БФЦ СЕЕ, 12/16-256;
Одлука о издавању „Службеног гласника општине Пожаревац“, бр.
3/90-56;
Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период
2018 – 2020. године, 4/18-134;;
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-

Одлука о условима и начину реализације Програма локалног
економског развоја Града Пожаревца за период 2018 – 2020. године, а
у току 2019. године, 3/19-1;;
Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године,
3/17-132;
Одлука о одређивању простора на територији Града Пожаревца на
којем није дозвољено јавно окупљање, 6/17-21;
Пословник о раду Комисије за доделу средстава Скупштине Града
Пожаревца, 8/17-130;
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске
општине Костолац, 9/17-1;
Решење о образовању Комисије за праћење примене Локалног
акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 20172020, 15/17-127, 12/18-192;
Одлука о финансирању учешћа Опште болнице Пожаревац у
пројекту „Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против
канцера у пограничном региону“, 12/18-119,
Одлука о приступању Града Пожаревца у чланство удружења
„Покрет за децу три плус“ из Чачка, 14/18-159,
2. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

-

-

-

-

-

Правилник о начину рада и исплати накнада члановима сталних и
повремених радних тела које образује Скупштина Града Пожаревца,
5/10-36;
Одлука о накнади председнику, заменику председника, члановима
Комисије, њиховим заменицима и службеним лицима који учествују у
раду Комисије за враћање одузетог земљишта за Град Пожаревац,
1/11-35;
Решење о разрешењу и именовању председника, чланова/чланица,
секретара и њихових заменика/заменица у Градској изборној
комисији у Пожаревцу у сталном саставу, 6/16-8;
Пословник Градске изборне комисије (пречишћен текст), 8/17-119 и
2/18-15;
Решење о именовању председника/председница, заменика/заменица
председника/председница и чланова/чланица сталних радних тела
Скупштине Града Пожаревца, 7/16-179, 17/16-268, 5/17-65-66, 6/17-9495, 12/17-19-20, 9/18-73, 74;
Одлука о образовању Савета за приватно предузетништво, 1/97-18;
Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за приватно предузетништво
Скупштине Града Пожаревца, 12/16-280, 1/17-34;
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- Одлука о образовању Савета за бригу о старим лицима, 2/98-20;
- Решење о именовању Савета за бригу о старим лицима Града
Пожаревца, 17/16-270;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за избор и именовања Скупштине
Града Пожаревца, 6/16-6, 9/18-73;
- Решење о образовању Савета за запошљавање Града Пожаревца и о
разрешењу и именовању његових чланова (не постоји обавеза
образовања), 9/16-59 ;
- Одлука о образовању Комисије за планове Града Пожаревца, 3/17307, 7/18-3, 9/18-74, 10/18-183, 3/19-12;
- Пословник о раду Комисије за планове Града Пожаревца, 10/17-194;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије
за мандатно имунитетска питања Скупштине Града Пожаревца, 6/167, 9/18-74;
- Одлука о образовању Савета за равноправност полова 5/2005-30;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за равноправност полова Скупштине
Града Пожаревца, 12/16-281, 3/17-306, 6/18-85;
- Одлука о грађевинском земљишту, 4/11-46;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за грађевинско земљиште
Скупштине Града Пожаревца, 9/16-64, 12/16-282;
- Одлука о установљењу награда, повеље и других јавних признања
Града Пожаревца, 4/19-77;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова/чланица Одбора за додељивање награда и
повеља Града Пожаревца, 6/16-9, 17/16-270;
- Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите, 11/05-1;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за давање мишљења о остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите, 12/16-281;
- Решење о именовању Савета за социјалну политику Града Пожаревца
17/16-269, 6/18-85, 12/18-193, 4/19-89;
- Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Пожаревца у државној својини и о разрешењу и
именовању председника, заменика председника, чланова и секретара
9/16-61;
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- Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини које се
налази на територији Града Пожаревца, 9/09-44;
- Одлука о утврђивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу
покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца, 6/16-5;
- Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини и о разрешењу и именовању председника, чланова и
секретара, 9/16-62, 12/16-282;
- Одлука о образовању Савета за младе Града Пожаревца, 3/08-23;
- Решење о именовању Савета за младе Града Пожаревца, 17/16-269;
- Решење о образовању Комисије за комасацију Града Пожаревца и о
разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових
заменика, 9/16-60;
- Одлука о образовању Савета за одрживи развој Града Пожаревца,
9/09-45;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за одрживи развој Града Пожаревца,
12/16-280, 10/18-182;
- Одлука о утврђивању назива улица и тргова насељених места на
територији Града Пожаревца, 5/10-30;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за давање предлога назива улица и
тргова Града Пожаревца, 9/16-58;
- Решење о образовању Комисије за решавање притужби на рад
комуналних полицајца и о разрешењу и именовању председника и
чланова, 4/13-122, 7/14-37;
- Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца, 1/11-120, 2/12-117, 8/12-79, 13/13-55,
1/15-31, 12/15-148, 6/16-7, 9/16-64, 6/17-92;
- Решење о образовању Одбора за безбедност Града Пожаревца, и о
разрешењу и именовању председника, заменика председника и
чланова, 9/16-62, 8/17-85, 9/18-71;
- Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач Град Пожаревац, 12/16-282, 10/17-159;
- Одлука о образовању Савета за здравље Града Пожаревца, 10/18-164;
- Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Савета за здравље Града Пожаревца, 10/18-181;
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава, 3/17-306, 6/1885, 10/18-182;
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Комисија за праћење примене Локалног акционог плана за борбу
против корупције Града Пожаревца 2017 – 2020
- Пословник о раду Комисије за праћење примене Локалног акционог
плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017 – 2020, 4/18225;
3. ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Решење о избору градоначелника Града Пожаревца, (Бане Спасовић)
6/16-3;
- Решење о избору заменика градоначелника Града Пожаревца, (Саша
Павловић) 6/16-3;
- Решење о избору чланова Градског већа Града Пожаревца, 6/16-4,
1/17-34, 3/17-301, 4/19-90;
- Пословник о раду Градског већа Града Пожаревца,1/15-32, 7/15-11,
7/16-184, 3/17-311;
- Правилник о начину рада и наплати накнада члановима радних тела
која образује Градско веће Града Пожаревца, 10/10-41;
- Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и
пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају,
односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца, 9/16-69, 3/17-314;
- Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца и додели пакета ученицима уписаним у
први разред основне школе на територији Града Пожаревца, 4/19-93;
- Решење о измени режима саобраћаја у делу улице Прилепске у
Пожаревцу, 12/16-289;
- Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно
решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса
луталица на територији Града Пожаревца, 17/16-271;
- Правилник о личном пратиоцу детета и ученика, 17/16-273, 3/17-315;
- Правилник о приватном обезбеђењу лица и имовине Градске управе
Града Пожаревца, 1/17-37;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза
корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем, 1/17-50;
- Пословник о раду Привредног савета Града Пожаревца, 5/17-67;
- Пословник о раду Комисије за надзор, 6/17-111;
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима
Града Пожаревца, 10/17-161;
- Програм потреба за ауто-такси превозом за период 2018-2023. године,
14/18-284,

10

4. ГРАДСКА УПРАВА
- Одлука о Градској управи Града Пожаревца, 10/18-142;
- Правилник о коришћењу просторија органа Града Пожаревца, бр. 01361-32 од 12.02.2010. године (није објављен а донео га је начелник
Градске управе);
- Одлука матичним подручјима на територији Града Пожаревца, 17/1672
- Одлука о комуналној инспекцији 4/09-41;
- Одлука о комуналној полицији, 3/17-105;
- Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца, 1/2010-38;
- Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми
комуналне полиције, 1/10-43;
- Решење о распореду радног времена у Градској управи Града
Пожаревца, 7/16-186;
- Кодекс понашања запослених у Градској управи Града Пожаревца,
12/16-308;
- Решење о утврђивању паркинг места за инвалиде, 12/16-311;
- Кадровски план Градске управе Града Пожаревца, Градског
правобранилаштва Града Пожаревца и Службе за интерну ревизију
Града Пожаревца за 2019. годину, 14/18-221;
- Правилник о безбедности ИК система Града Пожаревца, 3/17-349;
- Правилник о општим обрасцима записника о инспекцијском надзору
комуналне и саобраћајне инспекције, 5/17-85;
- Пословник о раду Жалбене комисије Града Пожаревца, 8/17-126, 4/1999;
5. ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Правилник о раду Службе за интерну ревизију Града Пожаревца,
12/17-86;
- Одлука о усвајању Годишњег плана рада Службе за интерну ревизију
Града Пожаревца за 2019. годину, 14/18-291;
- Годишњи план Службе за интерну ревизију Града Пожаревца за 2019.
годину, 14/18-291;
- Одлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града
Пожаревца за период 2018-2020. године, 15/17-144;
- Стратешки план интерне ревизије Града Пожаревца за период 20182020. године;
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2. ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДА
- Одлука о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, 14/18-1;
- Одлука о утврђивању прихода који припадају граду и Градској
општини Костолац у 2019. години, 14/18-77;
- Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2019.
години, 14/18-77;
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2017. годину, 2/18-1;
- Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2017. годину,
6/18-1;
- Одлука о локалним административним таксама, 14/18-81;
- Одлука о локалним комуналним таксама, 14/18-78;
- Одлука о боравишној такси, 14/18-84;
- Одлука о накнадама за коришћење јавних површина, 14/18-86;
- Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе
амортизације на територији Града Пожаревца, 13/13-40;
- Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној
цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на
територији Града Пожаревца, 13/13-60, 7/14-41, 13/14-357, 11/15,
15/16-174, 10/17-161, 11/18-1 (доноси Градско веће);
- Одлука о износу пореза на пољопривредно и шумско земљиште за
2011. годину, 8/11-31;
- Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга, 13/1240;
- Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим
политикама, 4/13-148;
- Упутство о раду трезора Града Пожаревца, 4/13-157;
- Одлука о обавезу подношење пореских пријава за утврђивања пореза
на имовину непокретности обвезника који не воде пореске књиге,
који се налазе на територији Града Пожаревца, 13/14-108;
3. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној
делатности Града Пожаревца („Службени гласник РС“, бр. 5/14)
(-Средњорочни и дугорочни планови пословне стратегије и развоја ЈП,
3/17-291-295)
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1.ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
- Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа
“Топлификација”, 2/13-11, 12/16-147;
- Решење о давању сагласности на Статут ЈП "Топлификација",
17/16-218;
- Решење о именовању
в.д. директора ЈП “Топлификација” у
Пожаревцу (Дејан Дачић), 4/19-88;
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП
“Топлификација” у Пожаревцу, 12/17-14;
- Решење о давању сагласности на цене услуга ЈП „Топлификација“ из
Пожаревца, 9/18-62;
- Ценовник услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац, 9/18-64;
- Колективни уговор код послодавца ЈП „Топлификација“ Пожаревац,
12/18-213;
- Тарифни систем за обрачун и одређивање цене снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом, 8/15-107;
2.ЈКП «ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈКП "Водовод и канализација",
2/13-20, 12/16-136;
- Решење о именовању директора ЈКП "Водовод и канализација"
(Владимир Стојимировић), 12/18-190;
- Решење о именовању председника и чланова и Надзорног одбора ЈКП
"Водовод и канализација" у Пожаревцу, 12/17-15;
- Решење о давању сагласности на Статут ЈКП “Водовод и
канализација” Пожаревац, 17/16-201;
- Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају
субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града
Пожаревца, 13/14-118, 3/15-112;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга у Јавном
комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац, 14/18244;
- Ценовник Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Пожаревац, 14/18-245;
- Решење о корекцији-умањењу рачуна за воду без канализације за
индивидуална домаћинства и кућен савете за време важења забране
употребе воде за пиће и припрему хране из градског водовода у
Пожаревцу, 12/15-143;
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3.ЈКП «КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ»
- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈКП "Комуналне службе", 2/1328, 12/16-125;
- Решење о именовању директора ЈКП "Комуналне службе", (Слободан
Јовић), 9/18-68;
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП
"Комуналне службе" у Пожаревцу, 12/17-14;
- Решење о давању сагласности на Статут ЈКП “Комуналне службе” у
Пожаревцу, 17/16-201;
- Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају
субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града
Пожаревца, 13/14-118, 3/15-112;
- Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП
„Комуналне службе“ Пожаревац, 14/18-252;
- Ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“, 14/18-253;
- Решење о давању сагласности на цене пијачних услуга и услуга
Прихватилишта за псе и мачке луталице ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац, 3/14-11;
- Нови ценовник пијачних услуга и Прихватилишта за псе и мачке,
3/14-11;
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац 9/18-1;
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац, 12/18-240,
4. ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“
- Одлука о престанку рада, постојања и брисању из регистра Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу Града Пожаревца», бр. 14/16-2;
- Решење о разрешењу дужности директора ЈП «Дирекција за изградњу
Града Пожаревца», бр. 15/16-170;
- Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног
одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу Града Пожаревца»
Пожаревац, бр. 15/16-171;
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5. ЈРДП „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“
- Одлука о престанку постојања медија и укидању издавача медија
Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац,
12/16-179;
- Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног радио – дифузног
предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац, 12/16-180;
- Решење о разрешавању вршиоца дужности директора Јавног радио –
дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац, 12/16-274;
- Решење о престанку дужности председнику и члану Надзорног
одбора Јавног радио – дифузног предузећа „Радио Пожаревац“
Пожаревац, 12/16-276;
- Решење о усвајању ликвидационог биланса ЈРДП „Радио Пожаревац“
у ликвидацији Пожаревац, 17/16-233;
- Решење о усвајању почетног ликвидационог извештаја ЈРДП „Радио
Пожаревац“ у ликвидацији Пожаревац, 3/17-299;
- Одлука којом се усваја Финансијски извештај – завршни рачун Јавног
радио дифузног - предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац - у
ликвидацији, за пословну 2017. годину, 6/18-69;
- Одлука о губитку исказаном у Финансијском извештају Јавног радио
дифузног – предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац - у ликвидацији,
за пословну 2017. годину, 6/18-69;
6.ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ
- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈКП “Паркинг сервис”
Пожаревац (пречишћен текст), 4/14-77, 12/16-115, 6/17-22;
- Решење о именовању директора ЈКП ”Паркинг сервис” у Пожаревцу
(Марија Паповић), 10/17-153;
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП
„Паркинг сервис“ у Пожаревцу, 12/17-15;
- Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац, 17/16-202;
- Статут ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, 17/16-203, 6/17-89;
- Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац, 15/17-121;
- Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, 15/17-122;
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац,
12/15-152;
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7. ЈП «ЉУБИЧЕВО»
- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈП “Љубичево” у Пожаревцу,
2/13-46, 12/16-157;
- Решење о именовању в.д. директора ЈП “Љубичево” у Пожаревцу
(Мирко Стојановић), 4/19-88;
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП
“Љубичево”, 12/17-16;
- Решење о давању сагласности на статут ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу,
17/16-218;
_______________________________________________________________
- Одлука о утврђивању обављања минимума процеса рада јавних
предузећа чији је оснивач СО Пожаревац, као и других предузећа у
време штрајка, а у свему према члану 9. и 10. Закона о штрајку, 2/9818;
- Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈП
„Љубичево“ за 2018. годину, 15/17-127;
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу бр. 23/2 од 17.1.2017. године
1/17-29;
4. УСТАНОВЕ
1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ
- Одлука о оснивању установе Центар за социјални рад Пожаревац,
2/12-25-пречишћен текст, 17/16-107, 4/18-124;
- Решење о давању сагласности на Статут Установе Центар за
социјални рад у Пожаревцу, 1/17-25, 3/17-299;
- Решење о именовању директорке установе Центар за социјални рад у
Пожаревцу (Татјана Рајић), 5/17-64;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Центар за социјални рад, 9/1651, 1/17-30, 9/18-73, 10/18-182;
2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
- Одлука о оснивању Предшколске установе “Љубица Вребалов”
Пожаревац, 4/11-68-пречишћен текст;
- Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе
„Љубица Вребалов“, 3/11-78;
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- Статут Предшколске установе „Љубица Вребалов“, 3/11-78;
- Одлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка
запослених у Установи за предшколско васпитање и образовање
Дечји вртић „Љубица Вребалов“ Пожаревац, 10/10-27;
- Одлука о мрежи Предшколске установе „Љубица Вребалов“
Пожаревац, 8/11-39;
- Одлука о броју деце у васпитним групама у Предшколској установи
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, 11/12-20;
*(На основу Закона о основама система образовања и васпитања,
директора Дечјег вртића бира Управни одбор);
- Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе “Љубица Вребалов“ у Пожаревцу, 9/16-65,
17/16-267, 6/18-83, 5/19-1;
- Решење о давању сагласности на цену услуга за целодневни боравак
детета Установе за предшколско васпитање и образовање Дечјег
вртића „Љубица Вребалов“ из Пожаревца, 4/09-204;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о радном времену објеката
Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу, 13/12-65;
3.ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
- Одлука о подели Установе Центар за културу Пожаревац и оснивању
3 установе у области културе, 3/09-24-пречишћен текст;
- Решење о именовању директора Историјског архива у Пожаревцу
(Јасмина Николић), 7/16-179;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Историјски архив у Пожаревцу,
9/16-52, 12/16-277, 8/17-81;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Историјског архива
у Пожаревцу, 1/11-65, 4/18-175, 9/18-72;
- Статут Историјског архива Пожаревац, 1/11-65, 4/18-176;
4.НАРОДНА БИБЛИОТЕКА «ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ»
- Одлука о подели Установе Центар за културу Пожаревац и оснивању
3 установе у области културе, 3/09-24-пречишћен текст;
(Оснивачка права у односу на именовање директора Народне
библиотеке “Илија М.Петровић” прешла на Министарство културе
Републике Србије (Вера Зарић - Митровић);
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- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Народна библиотека “Илија
М.Петровић” у Пожаревцу, 9/16-52, 17/16-261, 3/17-303, 6/17-92, 8/1781;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Народна
библиотека “Илија М.Петровић” Пожаревац, 12/16-263;
- Статут Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, 12/16263;

5.НАРОДНИ МУЗЕЈ
- Одлука о подели Установе Центар за културу Пожаревац и оснивању
3 установе у области културе, 3/09-24-пречишћен текст;
- Решење о именовању директора Установе Народни музеј (др Гордан
Бојковић), 6/17-91;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Народни музеј у
Пожаревцу, 1/11-49;
- Статут Народног музеја у Пожаревцу, 1/11-49;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Народни музеј у Пожаревцу,
9/16-53, 12/16-276, 9/18-72;
6.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
- Одлука о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу, 3/09-28пречишћен текст;
- Решење о именовању в.д. директора Центра за културу Пожаревац
(Драги Ивић), 2/18-5;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Центар за културу у Пожаревцу,
9/16-54, 12/16-276, 15/16-172, 8/17-82, 10/17-156, 6/18-84, 10/18-182,
14/18-283;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Центар за културу у
Пожаревцу, 15/16-159, 6/18-70;
- Статут установе Центар за културу у Пожаревцу, 15/16-159, 6/18-71;
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7. ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР «ПОЖАРЕВАЦ»
- Одлука о оснивању Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" у
Пожаревцу, 7/15-1-пречишћен текст, 12/18-120;
- Решење о именовању в.д.директора установе културно-спортски
центар "Пожаревац" у Пожаревцу (Ненад Митић), 12/18-192;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Спортски центар "Пожаревац" у
Пожаревцу, 9/16-55, 15/16-172, 17/16-260, 1/17-31, 6/18-84;
- Решење о давању сагласности на Статут Јавне установе „Спортски
центар Пожаревац“ у Пожаревцу, 14/18-268;
- Статут Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ у Пожаревцу,
14/18-269;
8.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Одлука о оснивању Туристичке организације Града Пожаревцапречишћен текст, 9/16-65;
- Решење о именовању директорке установе Туристичка организација
Пожаревца (Јелена Вуказић), 3/16-16;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Туристичке организације Пожаревац, 9/1655, 6/18-84, 9/18-73;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Туристичка
организација Пожаревац, 4/09-185;
- Статут Туристичке организације Пожаревац, 4/09-185, 3/16-13;
9.ГРАДСКИ ЖЕНСКИ ХОР «БАРИЛИ»
- Одлука о оснивању Установе Градски женски хор “Барили”, 3/09-37пречишћен текст;
- Решење о именовању. директора Установе Градски женски хор
«Барили» Пожаревац (Каталин Тасић), 4/19-86;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Градски женски хор “Барили” у
Пожаревцу, 9/16-56, 8/17-81;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Градски женски хор
"Барили" Пожаревац, 4/09-189;
- Статут установе Градски женски хор „Барили“ Пожаревац, 4/09-190;

19
10. ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
- Одлука о оснивању Дома здравља, 10/10-23, 1/11-123, 5/19-1;
- Решење о именовању в.д. директора Дома здравља Пожаревац (др
Снежана Стојковић), 3/19-11;
- Решење о престанку мандата вршиоцу дужности заменице директора
Установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу, 9/16-48;
 Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Дома здравља Пожаревац, 9/16-57, 15/16-173, 1/17-31,
5/17-64, 8/17-80, 10/17-155, 9/18-71, 4/19-89, 5/19-1;
 Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Пожаревац,
1/11-42;
 Статут Дома здравља Пожаревац, 1/11-42;
11. АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
- Одлука о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском
установом „Пожаревац“ Пожаревац, 3/09-39-пречишћен текст, 3/17124;
- Решење о давању сагласности на Статут установе Апотека Пожаревац у
Пожаревцу, 4/09-131;
- Статут установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу, 4/09-132;
- Решење о именовању директора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу
(Небојша Јорговановић), 8/17-78;
 Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, 9/16-57,
3/17-303, 10/17-155;
12. СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Решење о давању сагласности на Статут Спортског савеза Града
Пожаревца, 4/09-193;
- Статут Спортског савеза Града Пожаревца, 4/09-193;
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (8)
- Одлука о одређивању подручја основних школа у Пожаревцу,
7/86-122;
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- Решење о оснивању Школе за основно и усмерено музичко образовање
“Стеван С.Мокрањац” у Пожаревцу, 6/84-78;
- Одлука о оснивању Одељења Школе за основно и средње музичко
образовање “Стеван С.Мокрањац” Пожаревац у Костолцу, 7/90-120;
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- Одлука о оснивању Основне школе у Пожаревцу у насељу “Бусије”,
2/90-36;
- Одлука о оснивању Основне школе у насељеном месту Лучица
општине Пожаревац, 1/94-12;
- Одлука о броју и просторном распореду дечијих вртића и основних
школа у општини Пожаревац, 4/07-1;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Доситеј Обрадовић» у Пожаревцу, 6/18-75, 9/18-70;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Десанка Максимовић» у Пожаревцу, 6/18-74;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Свети Сава» у Пожаревцу, 6/18-78, 10/18-181;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Јован Цвијић» у Костолцу, 6/18-76, 9/18-70;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Божидар Димитријевић Козица» у Брадарцу, 6/18-76;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Краљ Александар I» у Пожаревцу, 6/18-77, 9/18-71;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Милош Савић» у Лучици, 6/18-78;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Вук Караџић» у Пожаревцу, 6/18-74;
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (7)
- Одлука о оснивању Техничке школе у Пожаревцу, 6/90-105;
- Решење о именовању чланова Школског одбора Пожаревачке
гимназије у Пожаревцу, 12/15-150, 1/16-10, 6/18-73, 14/18-282;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе у Пожаревцу, 6/18-80;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Пољопривредне школе са домом ученика «Соња Маринковић» у
Пожаревцу, 6/18-82;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Економско - трговинске школе у Пожаревцу, 6/18-79, 9/18-69;
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- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Политехничке школе у Пожаревцу, 6/18-81;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање «Стеван Мокрањац»
у Пожаревцу, 6/18-81;
- Решење о престанку рада и именовању чланова Школског одбора
Техничке школе са домом ученика «Никола Тесла» у Костолцу, 6/1883, 7/18-4;
5. ФОНДОВИ И ФОНДАЦИЈЕ
1. ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ-ГАЛЕРИЈА
МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ-БАРИЛИ
- Одлука о оснивању Фондације “Милена Павловић – Барили”, 3/09-46пречишћен текст, 15/16-157;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Фондације Миленин дом-Галерија
Милене Павловић-Барили у Пожаревцу, 9/16-58, 1/17-30, 3/17-302,
10/17-156, 9/18-72;
- Решење о именовању управитеља Фондације Миленин дом-Галерија
Милене Павловић-Барили (Љиљана Дабић), 8/17-78;
- Решење о давању сагласности на Статут Фондације Миленин дом –
Галерија „Милена Павловић-Барили“ у Пожаревцу, 4/09-149, 4/14-96;
- Статут Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић-Барили,
4/09-149, 4/14-97;
2. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Пожаревца, 3/15-187;
3. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине
10/09-44, 1/16-6;
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца за 2014. годину, 4/14-86, 3/15-115;
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- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца за 2015. годину, 3/15-117;
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца за 2016. годину, 7/16-172;
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца за 2017. годину, 3/17-280;
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца у 2018. години, 15/17-107, 4/18-143, 10/18168;
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Пожаревца у 2019. години, 14/18-163;
6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САМОДОПРИНОС
- Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама, 1/17-22,
8/17-16;
- Одлука о одређивању подручја месних заједница и назива улица и
тргова на подручју Града Пожаревца (пречишћен текст), 4/19-100;
- Одлука о условима за окупљање грађана , 6/92-88;
- Одлука о расписивању избора чланова савета месних заједница Града
Пожаревца бр. 01-013-8 од 30.1.2013. године (избори одржани
24.3.2013. године);
- Одлука о увођењу самодоприноса за подручје градова Пожаревца и
Костолца (01.02.1998. - 31.01.2003.), 1/98-1, 6/98-79, 3/17-131
(престанак важења);
- Одлука о образовању Одбора за праћење програма и реализације
самодоприноса за подручје градова Пожаревца и Костолца, 4/01-70,
5/05-29, 6/15-269, 15/16-157;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Забела“,
12/10-100, 15/16-158;
- Статут Месне заједнице „Забела“ у Пожаревцу, 12/10-101, 15/16-158;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Бурјан“,
2/09-1, 4/09-125, 10/10-37;
- Статут Месне заједнице „Бурјан“ у Пожаревцу, 2/09-1, 3/09-151, 4/09125, 10/10-37;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Горња
мала“, 1/11-88;
- Статут Месне заједнице „Горња мала“ у Пожаревцу, 1/11-89;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Чачалица“,
2/09-60;
- Статут Месне заједнице „Чачалица“ у Пожаревцу, 2/09-61;
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- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Сопот“,
1/11-83;
- Статут Месне заједнице „Сопот“ у Пожаревцу, 1/11-83;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Браћа
Вујовић“, 12/10-94;
- Статут Месне заједнице „Браћа Вујовић“, 12/10-95;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Пољана“,
2/09-165;
- Статут Месне заједнице „Пољана“ у Пољани, 2/09-165;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Острoво“,
2/09-143;
- Статут Месне заједнице „Острово“ у Острову, 2/09-143;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Радна
мала“ у Пожаревцу, 10/10-32;
- Статут Месне заједнице „Радна мала“ у Пожаревцу, 10/10-32;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Васа
Пелагић“ у Пожаревцу, 12/10-81;
- Статут Месне заједнице „Васа Пелагић“ у Пожаревцу, 12/2010-81;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Парк“ у
Пожаревцу, 1/11-73;
- Статут Месне заједнице „Парк“ у Пожаревцу, 1/11-74;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице
„Маљуревац“ у Маљуревцу, 2/09-138;
- Статут Месне заједнице „Маљуревац“ у Маљуревцу, 2/09-138;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице
„Кленовник“ у Кленовнику, 2/09-116;
- Статут Месне заједнице „Кленовник“ у Кленовнику, 2/09-117;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице
„Бубушинац“ у Бубушинцу, 2/09-100;
- Статут Месне заједнице „Бубушинац“ у Бубушинцу, 2/09-100;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Петка“ у
Петки, 2/09-181;
- Статут Месне заједнице „Петка“ у Петки, 2/09-181;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Брадарац“
у Брадарцу, 2/09-84;
- Статут Месне заједнице „Брадарац“ у Брадарцу, 2/09-84;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Живица“,
2/09-106;
- Статут Месне заједнице „Живица“, 2/09-106;
- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Лучица“,
2/09-127;
- Статут Месне заједнице „Лучица“, 2/09-127;
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-

Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Драговац“, 3/09-118;
Статут МЗ „Драговац“, 3/09-118;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Љубичево“, 1/11-78;
Статут МЗ „Љубичево“, 1/11-79;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Булевар“, 2/09-39,
8/2010-16;
Статут МЗ „Булевар“, 2/09-39, 8/2010-17;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Ћеба“, 2/09-50;
Статут МЗ „Ћеба“, 2/09-50, 3/09-151;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Баре“, 2/09-68;
Статут МЗ „Баре“, 2/09-68;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Батовац“, 2/09-73;
Статут МЗ „Батовац“, 2/09-74;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Братинац“, 2/09-89;
Статут МЗ „Братинац“, 2/09-90;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Брежане“, 2/09-95;
Статут МЗ „Брежане“, 2/09-95;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Касидол“, 2/09-111;
Статут МЗ „Касидол“, 2/09-111;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Кличевац“, 2/09-122;
Статут МЗ „Кличевац“, 2/09-122;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Набрђе“, 2/09-132;
Статут МЗ „Набрђе“, 2/09-133;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Речица“, 2/09-148;
Статут МЗ „Речица“, 2/09-149;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Трњане“, 2/09-154;
Статут МЗ „Трњане“, 2/09-154;
Решење о давању сагласности на Статут МЗ „Пругово“, 2/09-170;
Статут МЗ „Пругово“, 2/09-170;
Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Дрмно“,
2/09-175, 8/13-57;
Статут Месне заједнице „Дрмно“, 2/09-176, 8/13-58;
Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Село
Костолац“, 2/09-186;
Статут Месне заједнице „Село Костолац“, 2/09-187;
Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице
„Ћириковац“, 2/09-159;
Статут Месне заједнице „Ћириковац“, 2/09-160;
Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице „Берање“ у
Берању, 2/09-79;
Статут Месне заједнице „Берање“ у Берању, 2/09-79;
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- Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице
„Дубравица“ из Дубравице, 4/09-126;
- Статут Месне заједнице „Дубравица“ у Дубравици, 4/09-126;
7. ПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА
- Одлука о заштити усева, засада и пољопривредног земљишта од
пољске штете на подручју Града Пожаревца, 6/11-22,
- Одлука о усвајању Оперативног плана заштите од поплава и бујица,
10/09-33;
- Оперативни план заштите од поплава, бујица и атмосферских
непогода на подручју Града Пожаревца, 10/09-34;
- Одлука о утврђивању ерозионих подручја на територији Града
Пожаревца, 3/15-109;
- Одлука о заштити од елементарних и других већих непогода, 5/09-5,
6/09-36;
- Одлука о прихватању иницијативе и приступању оснивању
Регионалне развојне агенције за Браничевско-Подунавски регион,
3/08-20, 3/09-92, 12/10-75;
- Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 9/184;
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Пожаревца у 2015. години, 12/15-13, 1/16-7;
- Одлука о оснивању Канцеларије за одрживи развој Града Пожаревца
8/10-22;
- Одлука о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке
амброзија на подручју Града Пожаревца, 1/11-32;
- Одлука о погодностима инвеститорима за директне инвестиције на
територији Града Пожаревца, 3/17-94;
- Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника
средстава о додели подстицајних средстава у пољопривреди који се
суфинансирају из буџета Града Пожаревца, 13/13-62;
- Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације
програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Града Пожаревца, 1/16-19;
- Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној
својини које се користи без правног основа на територији Града
Пожаревца, 12/18-117
8. ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО,ТУРИЗАМ И ПРИВАТНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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- Одлука о установљењу туристичко-спортске манифестације под
називом “Љубичевске коњичке игре”, 26/64-1031;
- Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму,
занатству и другим услужним делатностима на територији Града
Пожаревца, 4/09-45, 9/09-43, 3/11-4, 6/17-26;
- Програм постављања туристичке сигнализације на територији Града
Пожаревца, 12/15-78;
9. (1) КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, (2) ИЗГРАДЊА И
НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА, (3) ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ,
(4) ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, (5) СКЛОНИШТА, (6) УЛИЦЕ,
(7) ПУТЕВИ, (8) НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ (9)
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И (10) СТАМБЕНИ ОДНОСИ
- Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града
Пожаревца, 3/17-108;
- Одлука о комуналном уређењу, 12/10-24, 6/11-29, 2/12-89, 3/14-7,
3/17-119, 6/17-24 (Одржавање чистоће на површинама јавне намене
поверено ЈКП „Комуналне службе“ као искључиво право);
- Одлука о пијацама, 4/09-63, 6/11-29, 3/17-115;
- Одлука о димничарској делатности, 5/84-51, 1/94-6, 3/97-58;
- Одлука о водоводу и канализацији, 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22;
1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-8, 3/17-113 (Пречишћавање и
дистрибуција воде и одржавање објеката и инсталација за
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и
одржавање и чишћење кишне канализације поверено ЈКП „Водовод и
канализација“ као искључиво право);
- Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца,
4/09-54, 10/09-30, 3/17-116;
- Одлука о јавним паркиралиштима, 3/15-103, 1/17-19, 7/18-3;
- (Решење о општим и посебним паркиралиштима бр. 6/15, бр. 09-06112/2018-3 од 31.7.2018. године и бр. 14/18).
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 4/0922, 3/17-120;
- Одлука о увођењу накнаде ради еколошке заштите становништва и
озелењавање градова Пожаревца и Костолца, 3/97-59;
- Одлука о утврђивању зона санитарне заштите изворишта за
водоснабдевање "Меминац" и "Кључ" у Пожаревцу, 5/98-53;
- Правилник о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних
вода у јавну канализацију, 8/91-128;
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- Одлука о условима и начину поверавања градског и приградског
превоза путника на територији Града Пожаревца, 3/09-89;
- Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на
територији Града Пожаревца, 4/09-2, 3/17-121;
- Одлука о такси превозу, 9/15-114, 3/17-118;
- Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски
друмски превоз, 4/09-8;
- Решење о утврђивању такси стајалишта на територији Града
Пожаревца и места за паркирање теретних моторних возила и
запрежних возила, 4/09-207, 6/09-59;
- Решење о режиму саобраћаја, возила којима се обавља снабдевање,
кретања, заустављања и паркирања теретних моторних возила,
трактора и запрежних возила на територији Града Пожаревца, 4/09208;
- Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца,
4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60, 3/17-114;
- Решење о упису у регистар колективних уговора, 4/10-62;
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној
делатности Града Пожаревца, 4/10-62, 5/10-46;
- Одлука о стратешком партнеру за реализацију програма гасификације
насеља на територији Града Пожаревца, 8/11-30;
- Правилник о начину и методама хватања и збрињавање паса и мачака
луталица на територији Града Пожаревца, 4/09-122;
- Одлука о доношењу Генералног развојног плана водоснабдевања
општине Пожаревац, СГОП 1/08-1;
- Одлука о ванредним мерама заштите изворишта Града Пожаревца,
СГОП 6/02-4;
- Одлука о условима прикључења на инфраструктурне инсталације,
3/08-21;
- Одлука о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и
дератизације на територији Града Пожаревца, 4/09-44, 6/09-36;
- Одлука о поверавању послова ЈКП „Комуналне службе“ на
реализацији пројеката 6/09-34;
- Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси
превоза, 9/09-49;
- Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом Града
Пожаревца, 1/10-38;
- Локални план управљања отпадом Града Пожаревца (није објављен а
усвојен је на седници Скупштине од 19.02.2010. године);
- Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града
Пожаревца, 6/11-25, 3/17-117, 6/17-25;
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- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији Града Пожаревца, 8/11-34;
- Програм гасификације на територији Града Пожаревца, није објављен
а донет је на седници Скупштине од 22.12.2011. године бр. 01-06130/7в, док је његова допуна донета на седници Скупштине од
9.3.2012. године, бр. 2/12-84 (2 решења за Анекс Уговора на
реализацији Програма-1/16-9 и 10);
- Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период од
2012-2022. године (није објављен, а донет на седници Скупштине од
09.03.2012. године);
- Декларација о проглашавању територије градаПожаревца за
територију без генетички модификованих организама, 8/13-51;
- Програм мера за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца у 2018. години, 15/17-112, 4/18-140;
- Програм мера за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца у 2019. години, 14/18-169;
- Решење о давању сагласности на текст предлога Споразума о
формирању региона за управљање отпадом, 8/13-56;
- Решење о утврђивању општих и посебних паркиралишта, 6/15- 302;
- Одлука о коришћењу делова обале и водног простора на делу
унутрашњих вода на територији Градске општине Костолац, 3/16-1;
- Одлука о давању на управљање и одржавање објеката јавне намене из
области спорта и културе у Костолцу, Установи Културно-спортски
центар Костолац, 12/18-112,
- Одлука о давању на управљање и одржавање објеката јавне намене из
области водоснабдевања у насељеним местима Брадарац и Дрмно,
Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац,
12/18-113,
- Одлука о давању на управљање и одржавање објеката јавне намене из
области пијачних услуга у Костолцу, Јавном комуналном предузећу
„Комуналне службе“ Пожаревац, 12/18-113,
- Одлука о давању на управљање и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре Јавном комуналног предузећу «Водовод и
канализација» Пожаревац, 14/18-141,
(2) Изградња објеката
-

Одлука о поверавању, начину организовања и спровођења техничког
прегледа грађевинских објеката, 10/09-41, 3/14-6 (послови поверени
Дирекцији , која образује и комисију).
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(3) Привремени објекти

- Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене на територији
Града Пожаревца, 4/19-68;
- Одлука о утврђивању цене за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене на територији
Града Пожаревца, 10/18-165;
- Правилник о техничким условима за постављање летњих башти на
површинама јавне намене на територији Града Пожаревца, 2/13-125,
4/14-97, 6/14-14;
- Одлука о утврђивању закупа на површинама јавне намене за
постављање привремених објеката, 4/11-60, 4/13-39, 4/14-75;
- Одлука о условима и начину коришћења постојећих гаража и
привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, 4/1162, 2/12-93;
- Правилник о условима, намени и изгледу киоска који се налазе на
територији Града Пожаревца, 2/13-130;
- Закључак о прихватању предлога Плана локација хало говорница на
јавним површинама, 6/15-294;
- План локација хало говорница на јавним површинама,6/15-295;
- Закључак Градског већа о прихватању предлога за допуну Плана
локација за билборде на јавним површинама у граду Пожаревцу, 3/1427;
- План локација за постављање фрижидера за продају индустријски
пакованог сладоледа на површинама јавне намене на територији Града
Пожаревца, 6/14-20, 6/14-21;
- План локација киоска на јавним површинама у Граду Пожаревцу, 7/1815.
- План локација за постављање привремених објеката-билборда на
површинама јавне намене у Пожаревцу, 3/19-18.
(4) Пословни објекти

- Одлука о условима за претварање стамбене породичне зграде у
пословне просторије и условима под којима се у породичној стамбеној
згради може обављати пословна делатност личним радом, 3/89-17;
- Одлука о надлежности, условима и поступцима давања у закуп
пословних просторија, 6/18-49, 4/19-83;
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- Одлука о утврђивању намене пословног простора на територији Града
Пожаревца, 12/10-68;
- Одлука о утврђивању цене закупа за пословни простор, 17/16-72, 3/17123, 10/17-87, 10/18-166, 14/18-162;
(5) С к л о н и ш т а

- Одлука о склоништима на територији општине Пожаревац, 6/72-52;
- Одлука о изградњи, одржавању, финансирању и коришћењу
склоништа на територији општине Пожаревац, 1/88-1, 2/88-63.

(6) У л и ц е

- Правилник о кретању возила са посебном дозволом кроз саобраћајне
зоне у Пожаревцу утврђене решењем о режиму саобраћаја, 1/92-22;
- Одлука о утврђивању назива улица и тргова насељених места на
територији Града Пожаревца, 5/10-30;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о условима и висини
накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева
на територији Града Пожаревца, 13/15-248;
- Одлука о условима и висини накнаде за коришћење улица,
општинских и некатегорисаних путева на територији Града
Пожаревца, 15/17-99, 4/18-124;
- Решење о формирању привремене пешачке зоне у делу улице Боже
Димитријевића у Костолцу, 6/15-296;
(7) П у т е в и

- Одлука о одређивању путева IV реда на подручју општине
Пожаревац, 18/68-294;
- Одлука о управљању, одржавању и реконструкцији путева IV реда,
3/69-37, 4/70-39;
- Одлука о утврђивању праваца државних путева I и II реда
(магистралних и регионалних), 4/09-63;
- Одлука о одређивању локалног пута Дубравица-Петка, 1/95-18;
- Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима, 5/09-17,
6/17-24;
- Одлука о утврђивању регионалних путева („Службени гласник РС“,
бр. 20/76-672, 14/77-701, 35/91-1308;
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-

Одлука о поверавању обављања послова управљања јавним и
некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и
одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева, 6/17-22;

(8) Непокретности и покретне ствари у јавној својини

- Одлука о утврђивању органа надлежног за припрему аката за
одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини
Града Пожаревца, 4/14-75;
- Одлука о условима и висини накнаде за успоствљање права
службености пролаза на површинама јавне намене и непокретности у
јавној својини Града Пожаревца, 13/14-108;
- Одлука о о давању на текуће и инвестиционо одржавање објекта
„Еколошки дом“ у оквиру комплекса Спомен – парка „Чачалица“ у
Пожаревцу, 13/14-109;
- Одлука о давању на текуће и инвестиционо одржавање објекта
Градског фудбалског стадиона са пратећим објектима у оквиру
комплекса спортских објеката у улици Илије Гојковића у Пожаревцу,
13/14-111;
- Одлука о усвајању Елабората економске оправданости и прибављања
имовине Предузећа у друштвеној својини „Фабрика шећера“ са п.о. у
стечају из Пожаревца, 9/15-110;
- Одлука о прибављању непокретне и покретне имовине у јавну својину
Града Пожаревца, 9/15-111;
- Одлука о усвајању Елабората о оправданости изграде TS 110/35/10
KV „Пожаревац 2“, 9/15-112;
- Одлука о давању сагласности за отуђење кп.бр. 6874/4 КО Пожаревац,
9/15-112;
- Одлука о прибављању непокретне имовине у јавну својину Града
Пожаревца, 12/15-1, 12/16-188, 189;
- Решење о давању сагласноти и одобрењу уговора о купопродаји
непокретне и покретне имовине (Шећерана), 12/15-142;
- Одлука о утврђивању органа надлежног за припрему акта за
одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној својини Града
Пожаревца, 9/16-5;
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- Одлука о преносу катастарске парцеле бр. 6874/4 К.О. Пожаревац из
јавне својине Града Пожаревца у јавну својину Републике Србије,
9/16-9;
- Одлука о стварима у јавној својини Града Пожаревца, 12/16-187;
- Одлука о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града
Пожаревца, 6/18-53;
- Одлука о отуђењу из јавне својине Града Пожаревца грађевинског
земљишта на кп. бр. 7834/53 КО Пожаревац, 12/16-189;
- Одлука о давању права коришћења објекта бр. 1. који се налази на кп.
бр. 4819/2 К.О. Пожаревац Предшколској установи „Љубица
Вребалов“ Пожаревац, 1/17-17;
- Одлука о давању права коришћења објекта бр. 1. Који се налази на кп.
бр. 8024/1 К.О. Пожаревац Предшколској установи „Љубица
Вребалов“ Пожаревац, 1/17-17;
- Одлука о развргнућу сувласничке заједнице на кп. бр. 522/2, 522/3,
522/4 и 522/5 К.О. Пожаревац, 1/17-18;
- Одлука о развргнућу сувласничке заједнице на кп. бр. 1863/1, 1863/2 и
1867/2 К.О. Пожаревац, 8/17-9;
- Одлука о прихватању права коришћења на непокретностима, 8/17-7;
- Одлука о прибављању непокретности путем размене, 8/17-8;
- Одлука о покретању поступка за отуђење кп.бр. 5407 КО Поаревац и
објеката 1,3,4,6 и 7 из јавне својине Града Пожаревца у јавну својину
Републике Србије, без накнаде у поступку непосредне погодбе, 12/177;
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта и објеката 1,3,4,6 и 7 к.п.
бр. 5407 К. О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца у корист
јавне својине Републике Србије, без накнаде у поступку непосредне
погодбе, 7/18-1;
- Одлука о давању непокретности на коришћење, 10/18-162;
- Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града
Пожаревца, 10/18-163;
- Одлука о отуђењу објекта број 4 са делова катастарских парцела број
7739/2, 7655/5, 7655/6, 7657/1, 7657/2, 7658/4 и 7739/1 све К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку непосредне
погодбе, 12/18-114,
- Одлука о давању на коришћење објекта „Еколошки дом“ на Чачалици
у Пожаревцу;
- Одлука о прибављању земљишта на кп. бр. 4886/1 и 4886/2 обе КО
Пожаревац, са уделом од 3263/9788 у јавну својину Града Пожаревца,
у поступку непосредне погодбе, 4/19-81;
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- Одлука о давању катастарске парцеле бр. 6784/1 КО Пожаревац на
привремено управљање и одржавање ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац, 4/19-82;
(9) Грађевинско земљиште

- Одлука о одређивању градског грађевинског земљишта у граду
Пожаревцу, 3/87-37, 3/88-79, 5/96-79, 7/96-122-исправка;
- Одлука о одређивању градског грађевинског земљишта у граду
Костолцу, 10/92-144, 4/94-51;
- Одлука о грађевинском земљишту, 4/11-46;
- Одлука о утврђивању грађевинског земљишта у сеоским насељима,
4/97-70;
- Одлука о проглашењу јавног грађевинског земљишта на подручју
Града Пожаревца, 5/03-13;
- Одлука о проглашењу јавног грађевинског земљишта за подручје
Костолцa, 5/03-20;
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта на територији Града Пожаревца, 1/15-11;
- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта, 3/09-92,
10/09-28 (зоне града);
- Одлука о мерилима за утврђивање висине закупа грађевинског
земљишта у јавној својини, 4/11-59.
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп. бр. 1692/2 КО
Пожаревац, 9/15-126;
- Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини Града Пожаревца, 12/15-1, 17/16-108;
- Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града
Пожаревца за 2018. годину, 15/17-114,
- Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града
Пожаревца за 2019. годину, 14/18-170,
- Програм отуђења покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца
за 2017. годину, 17/16-113;
- Програм отуђења покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца
за 2019. годину, 14/18-175,
- Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности ради проширења месног гробља у
К.О. Село Костолац, 3/17-112;
- Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности ради проширења месног гробља у
К.О. Кличевац, 3/17-112;
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- Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности ради изградње водоизворишта пијаће
воде „Кличевац“ на кп. бр. 987 К.О. Кличевац, 3/17-113;
- Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за
експропријацију непокретности ради отварања улице Поречка-Нова у
К.О. Пожаревац, 3/17-113;
- Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за
експропријацију и административни пренос непокретности ради
проширења гробља у К.О. Костолац - Град, 2/18-1;
- Одлука о промени података о начину коришћења и називу објеката и
катастарске класе земљишта за објекте 2 и 3 на катарској парцели бр.
1193/2 КО Пожаревац, 14/18-158;
(10) Стамбени односи

- Одлука о стамбеним односима , 8/01-175;
- Одлука о стицању својине и сусвојине на становима општине
Пожаревац, 7/90-117;
- Одлука о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за
одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије
и станови у којима се обавља пословна делатност, 1/97-12;
- Одлука о приступању инвестиционе изградње социјалнихнепрофитних станова 2/12-93;
- Одлука о проглашењу стамбених јединица у јавној својини града за
стамбене јединице намењене социјалном становању, 7/14-25;
- Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбенопословним зградама на територији Града Пожаревца, 8/17-1;
- Одлука о одржавању зграда и спољног изгледа зграда, условима,
начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и
стамбено-пословних зграда на територији Града Пожаревца, 12/17-1,
15/17-106, 4/18-123;
- Одлука о утврђивању минималног износа на име трошкова
инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграде и
накнаде за рад принудног професионалног управника на територији
Града Пожаревца, 15/17-105;
10. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
- Одлука о усвајању грађевинског реона села Петка укључујући и
заштитни зелени појас, 10/78-138;
- Одлука о усвајању границе грађевинског реона села Острово
укључујући и заштитни зелени појас, 10/78-139;
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- Одлука о усвајању ДУП-а “Расадник” фаза “Север” у грађевиском
реону Града Пожаревца, 6/87-105, 5/89-61, 5/98-59, 4/00-40;
- Одлука о преиспитивању и усклађивању урбанистичких планова на
територији општине Пожаревац, 7/86-126;
- Одлука о увођењу и спровођењу ДУП-а “Варошко брдо” у
грађевинском реону Пожаревца, 6/83-88, 4/84-40, 6/85-111, 5/87-94,
8/87-189, 1/88-8, 3/93-48;
- Одлука о промени намене и усвајању плана парцеларије и
саобраћајница ДУП-а “Крушка” у грађевинском реону града
Пожаревца, 10/86-197;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Спортски центар” у градском
грађевинском подручју Града Пожаревца, 2/94-24, 5/98-58;
- Одлука о рекреационо туристичком подручју општине Пожаревац,
16/78-195;
- Одлука о усвајању Детаљног просторног плана комплекса Новог
гробља Града Пожаревца, 3/93-48, 6/93-86;
- Одлука о усвајању и спровођењу ДУП-а новог стамбеног насеља
“Летњиковац” у КО Маљуревац, 6/84-75;
- Одлука о усвајању и примени Генералног урбанистичког плана града
Костолца, 6/72-55;
- Одлука о усвајању ДУП-а дела града у Костолцу у почетку улице
Рударске иза Дечје установе, 6/72-56;
- Одлука о усвајању ДУП-а Блока “Дунавац” у Костолцу, 2/74-10, 7/87126. 3/92-61, 1/95-2;
- Одлука о Детаљном урбанистичком плану једног дела града
Костолца, 29/69-324;
- Одлука о усвајању ДУП-а у ул. Бориса Кидрича у Костолцу, 6/72-55,
20/72-101;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Аутобуска станица” у Костолцу, 21/73107;
- Одлука о усвајању и спровођењу Генералног урбанистичког плана
Костолац, 5/88-103, 5/90-86;
- Одлука о усвајању ДУП-а блока “Југ” у Костолцу, 2/74-11, 2/88-40,
3/88-87;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Занатски центар” у Костолцу, 17/77-172;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Стара економија” у Костолцу, 4/92-73;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Парк” у Костолцу, 4/92-74, 3/93-50;
- Одлука о приступању измени дела ДУП-а “Стругара” у Костолцу,
6/88-112;
- Одлука о усвајању и спроођења ДУП-а комплекса Површинског копа
“Ћириковац”, 6/83-93, 7/91-110;
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- Одлука о усвајању и спровођењу Просторног плана подручја
Термоелектране “Дрмно” , 13/82-199;
- Одлука о усвајању ДУП-а Блока рудник “Кленовник” у Костолцу,
2/74-10;
- Одлука о усвајању ДУП-а блокова Града Пожаревца, 9/62-260;
- Одлука о усвајању ДУП-а блока “Чеда Васовића” у Пожаревцу, 23/72183;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Чеде Васовића” у Пожаревцу, 10/78-131,
7/86-124, 2/92-119;
- Одлука о усвајању ДУП-а блока “Београд” у Пожаревцу,
23/72-182;
- Одлука о усвајању ДУП-а блока “Шумадија” у Пожаревцу, 11/72-88;
- Одлука о усвајању ДУП-а блока “Стиг” у ул. Ј.Шербановића, 12/7297;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Судска зграда” у Пожаревцу, 14/72-128;
- Одлука о престанку важења Одлуке о усвајању ДУП “Југово” у
Пожаревцу, 6/93-85;
- Одлука о усвајању и спровођењу ДУП-а “Сопот” у грађевинском
реону Пожаревца, 6/83-91, 3/93-49, 6/85-113 , 4/84-39, 6/92-89;
- Одлука о усвајању и спровођењу ДУП-а “Блок Ужичка” у
грађевинском подручју Града Пожаревца, 3/92-59;
- Одлука о усвајању и спровођењу ДУП-а “Крушка” у грађевинском
реону Пожаревац, 6/83-86, 6/85-112, 3/93-47;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Дечји вртић” у Немањиној улици у
Пожаревцу, 2/74-10;
- Одлука о усвајању ДУП-а Основна школа “Његош“у Пожаревцу,
14/74-103;
- Одлука о усвајању и спровођењ ДУП-а “Неимар” у грађевинском
реону Пожаревац, 6/83-90, 6/85-112;
- Одлука о усвајању ДУП-а на углу Косте Абрашевића и Косовске у
Пожаревцу, 1/77-3, 5/89-63;
- Одлука о усвајању ДУП-а у потесу захваћеном улицом Топличином,
Косанчићевом, Партизанском и новоотвореном саобраћајницом која
спаја Топличину и Косанчићеву улицу, 1/77-2, 3/77-28;
- Одлука о усвајању просторног решења из ДУП-а “Бусије”, 17/78-203,
6/87-107, 2/88-39,6/88-112;1/94-10, 4/94-51;
- Одлука о усвајању и спровођењу ДУП-а “Звезда”, 5/83-67, 6/85-111;
- Одлука Уставног суда СРС о укидању одредбе члана 7. и
Одлуке о ДУП-у “Звезда” и члана 8. Одлуке о ДУП-у “Блок
Ужичка”, 5/85-64;
- Одлука о усвајању дела ДУП-а “Тулба-Табана” – услови за уређење
простора Рекреационог комплекса “Табана” у Пожаревцу, 5/93-78;
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- Одлука о усвајању ДУП-а “Расадник” фаза “Југ” у грађевинском
реону Града Пожаревца, 2/88-39;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Соња Маринковић” у грађевинском реону
Града Пожаревца, 3/88-86;
- Одлука о ДУП-у са идејним архитектонско-урбанистичким решењем
реконструкције уже зоне центра Пожаревца, 4/89-40,
5/90-86, 4/9273, 2/93-39, 4/98-47, 2/99-23, 3/01-32 и 33;
- Одлука о усвајању измене дела ДУП-а “Неимар” у грађевинском
реону Града Пожаревца, 3/94-36;
- Одлука о усвајању измене ДУП-а “Парк” у Костолцу, 3/94-36;
- Одлука о приступању измена граница ГУП-а Града Пожаревца,
4/94-50;
- Одлука о усвајању ДУП-а “Полигон” у Пожаревцу, 4/94-50;
- Одлука о поверавању послова планирања и уређења простора на
подручју Општине, 2/95-33, 5/98-58;
- Одлука о усвајању ДУП-а за комплекс између ул. Боже
Димитријевића, Немање Томића, Војске Југославије и Вука Караџића
у Пожаревцу, 4/95-83;
- Одлука о усвајању Прве фазе регулационог плана “Индустријска
зона” у граду Пожаревцу, 4/96-69;
- Одлука о привременим правилима грађења, 5/03-3;
- Одлука о примени ДУП-а «Центар» (Детаљни урбанистички план са
идејним архитектонско-урбанистичким решењима реконструкције
уже зоне центра Пожаревца), 5/03-7;
- Одлука о примени Урбанистичког пројекта «Булевар», 5/03-7;
- Одлука о примени ДУП-а «Илија Петровић», 5/03-8;
- Одлука о примени ДУП-а «Блок Ужичка», 5/03-8;
- Одлука о примени ДУП-а «Спортски центар», 5/03-9;
- Одлука о примени ДУП-а «Тулба – Табана»- део за Табану, 5/03-9;
- Одлука о примени ДУП-а «Спомен парк Чачалица», 5/03-9;
- Одлука о примени ДУП-а «Крушка», 5/03-10;
- Одлука о примени ДУП-а «Варошко брдо», 5/03-10;
- Одлука о примени ДУП-а «Неимар», 5/03-10;
- Одлука о примени ДУП-а «Бусија», 5/03-11;
- Одлука о примени ДУП-а «Расадник – фаза север», 5/03-11;
- Одлука о примени ДУП-а «Полигон», 5/03-12;
- Одлука о примени ДПП-а «Ново гробље», 5/03-12;
- Одлука о стављању ван снаге урбанистичких планова на територији
Града Пожаревца, 5/03-12;
- Одлука о примени ДУП-а «Блок иза Дечије установе», 5/03-13;
- Одлука о примени допуне ДУП-а «Парк» - зелена пијаца, 5/03-14;
- Одлука о примени ДУП-а «Блок иза поште» «Борис Кидрич», 5/03-15;

38
-

Одлука о примени ДУП-а «Дунавац», 5/03-15;
Одлука о примени ДУП-а «Рудник-Кленовник», 5/03-17;
Одлука о примени ДУП-а «Стара економија», 5/03-17;
Одлука о примени ДУП-а «Стругара», 5/03-18;
Одлука о примени ДУП-а «Парк», 5/03-19;
Одлука о стављању ван снаге урбанистичких планова града Костолца,
5/03-20;
Одлука о примени Генералног урбанистичког плана Града
Пожаревца, 5/03-22;
Одлука о примени Генералног урбанистичког плана Костолца, 5/0322;
Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Пожаревца,
13/14-124;
Генерални урбанистички план Пожаревца, 13/14-125;
Одлука о усвајању Мастер плана за туристичку дестинацију „СтигКучајске планине-Бељаница“, 4/07-4;
Одлука о усвајању Мастер плана културно историјске руте „Пут
римских царева“, 1/08-5;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Северни блок
индустријске зоне“ у Пожаревцу, 5/10-26;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Северни блок
индустријске зоне II фаза“ у Пожаревцу, 2/12-41;
План детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне II фаза“ у
Пожаревцу, 2/12-43;
Одлука о приступању изради увођења Географског информационог
система Града Пожаревца, 5/10-27, 1/11-124, 8/12-22;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације локалног пута
Пожаревац-Костолац, 4/10-2, 17/16-78;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Блок Браничевске
улице“ у Пожаревцу, 3/11-5;
План детаљне регулације „Блок Браничевске улице“ у Пожаревцу,
3/11-6, 4/11-80-исправка;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Здравствени центар“
у Пожаревцу, 4/11-5;
План детаљне регулације „Здравствени центар“ у Пожаревцу, 4/11-7;
Одлука о доношењу Просторног плана Града Пожаревца, 10/12-1,
4/19-34;
Просторни план Града Пожаревца 10/12-3, 13/13-43, 4/19-37;
Одлука о изради измена и допуна просторног плана Града Пожаревца,
12/16-182;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Блока Синђелићеве и
/Југ Богданове улице“ у Пожаревцу, 2/13-65;
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- План детаљне регулације „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“
у Пожаревцу, 2/13-66;
- Одлука о доношењу Плана детаљне регулације изворишта „Кључ“ у
Пожаревцу, 4/14-41;
- План детаљне регулације изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, 4/14-43;
- Одлука о доношењу Плана генералне регулације Костолац, 6/15-21;
- Текстуални део Плана генералне регулације Костолац, 6/15-23;
- Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Блок Поречка“ у
Пожаревцу, 6/15-220;
- Текстуални део Плана детаљне регулације „Блок Поречка“ у
Пожаревцу, 6/15-222;
- Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Тулба Табана“ у
Пожаревцу, 8/15-53;
- Текстуални део Плана детаљне регулације „Тулба Табана“ у
Пожаревцу, 8/15-56;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 1“, 8/15-80;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 2“, 8/15-83;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 3“, 8/15-85;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 4“, 8/15-88;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 5“, 8/15-91;
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 6“, 8/15-84;
- Одлука о изради Плана детаљне регулације локалног пута ПожаревацКостолац, 9/15-123;
- Одлука о поступку озакоњења објеката, 13/15-267;
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу,
9/16-2;
- Одлука о одређивању максималне спратности објеката на територији
Града Пожаревца у поступку озакоњења објеката, 4/18-123;
- Одлука о утврђивању урбанистичке зоне обавезног инвестиционог
одржавања и унапређења својства зграде и зоне обавезног одржавања
спољног изгледа зграде у 2019. години, 14/18-110;
- Одлука о доношењу Плана генералне регулације „Пожаревац 2“,
12/18-1;
- Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу,
4/19-1,
- План детаљне регулација „Драгуљ“ у Костолцу, 4/19-3;
11. ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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- Одлука о установљењу туристичко-спортске манифестације под
називом „Љубичевске коњичке игре“, 26/64-1031;
- Одлука о одржавању и чувању Спомен парка “Чачалица”, 3/94-39,
8/01-177;
- Одлука о чувању и одржавању непокретних културних добара
општине Пожаревац, 3/83-31, 7/89-98;
- Одлука о поверавању послова заштите културних добара на
територији општине Пожаревац Заводу за заштиту споменика културе
Смедерево, 1/85-10;
- Одлука о проглашењу Саборне цркве светих Архангела Михаила и
Гаврила у Пожаевцу за непокретно културно добро – Споменик
културе, 2/90-36;
- Одлука о проглашењу зграде Скупштине Општине и Градског парка у
Пожаревцу за непокретно културно добро – споменик културе, 13/80188;
- Одлука о проглашењу Споменика Српским војницима 1912-1918 у
Пожаревцу за непокретно културно добро – споменик културе, 8/91128;
- Одлука о проглашењу зграде Старог епископског двора у Пожаревцу
за непокретно културно добро – споменик културе, 8/91-127;
- Одлука о приступању Вуковој задужбини, 8/87-186;
- Повеља о међународном фестивалу аматерских позоришта у
Пожаревцу, 4/94-63;
- Одлука о праву на повлашћену вожњу носилаца Партизанске
споменице 1941. године, Албанске споменице, Карађорђеве звезде и
личних војних инвалида на територији општине Пожаревац, 9/80-125;
- Одлука о додатним правима и облицима социјалне заштите у општини
Пожаревац, 3/92-50, 4/94-48, 5/08-24;
- Решење о одређивању стараоца за заштићено природно доброСпоменик природе «Пругово» у Пругову, 7/02-17;
- Решење о скидању и брисању заштите споменика природе „Храст
Сладун-Братинац“ (Решење није објављено, а донето је на седници
Скупштине од 23.11.2007. године);
- Закључак о усвајању Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца
за период 2017-2020. године, 1/17-25;*
*Локални акциони план за младе Града Пожаревца за период 2017-2020.
године (није објављен, а донет је на седници Скупштине од 21.2.2017.
године),
 Стратегија развоја спорта у граду Пожаревцу 2011-2013, 1/11-105;
 Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у граду
Пожаревцу, 6/11-29;
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 Закључак о доношењу Програма развоја спорта Града Пожаревца 20172021. године, 1/17-25;
 Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца,
12/17-22;
 Правилник о категоризацији спортских организација на подручју Града
Пожаревца, 12/17-67;
 Пословник о раду Комисије за спорт Града Пожаревца, 3/14-17;
 Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања Града
Пожаревца за 2018. годину, 4/18-151;
 Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2018. годину,
4/18-151;
 Акциони план за унапређење положаја Рома на територији Града
Пожаревца 2016-2020. године, 13/15-115;
 Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја
старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020, 17/16-164;
 Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на
територији Града Пожаревца 2017-2020, 17/16-164;
 Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа
на територији Града Пожаревца, 8/11-43, 2/12-93, 7/15-4;
 Одлука о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе, 2/12-87, 1/17-20;
 Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града
Пожаревца, 6/16-10, 3/17-312;
 Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу
и младе, 1/13-1;
 Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на
територији Града Пожаревца, 8/14-4;
 Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка
стипендирања лица на територији Града Пожаревца, 18/13-46;
 Одлука о финансијској подршци породици са децом (пречишћен текст),
4/19-119;
 Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу, 18/1351, 8/15-97, 10/18-167;
 Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на
услуге Народне кухиње на територији Града Пожаревца, 18/13-66 и 68;
 Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма
/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета
Града Пожаревца, 7/14-47, 6/16-13;
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 Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор
корисника социјалног становања у стамбеним јединицама које су у
власништву Града, 8/14-5, 10/14-49;
 Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у
кући за одрасла и стара лица, критеријумима и мерилима за утврђивање
цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима
помоћи и неге у кући, 9/14-6, 6/15-293;
 Одлука о основној и додатној подршци у образовању, 10/14-35;
 Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији за период
2015-2018, 13/14-294, 10/18-175;
 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по реадмисији за период 2015-2018, 13/14294, 10/18-175;
 Закључак о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност и
унапређење положаја жена Града Пожаревца 2019-2021. године, 14/18224;
 Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја
жена Града Пожаревца 2019-2021. године, 14/18-224;
 Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја
особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020, 3/15-126;
 Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Града Пожаревца 2015-202, 3/15-127;
 Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на
територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти, 3/16-5;
 Одлука о измени Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог
развоја Града Пожаревца 2016-2021. године, 8/15-97, 9/16-7, 17/16-108;
 Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим
талентима-11/15-1;
 Одлука о мрежи основних школа на територији Града Пожаревца, 1/16-2;
 Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката
удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац, 1/16-15, 9/16-73,
3/17-311, 4/18-182;
 Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца, 4/13-30, 13/13-39;
 Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка
субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних
банака на територији Града Пожаревца, 9/16-7, 1/17-21, 3/17-124;
 Одлука о установљењу награда „Полицајци године“ и награде
„Ватрогасци године“, 12/16-190;
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 Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на
локалном нивоу, 15/16-88;
 Локални акциони план за борбу против корупције, 6/17-28;
 Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе, 12/18-115,
 Закључак којим се усваја Локални акциони план за укључивање грађана у
процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу
пореза на имовину 2018-2021, 14/18-234,
 Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука
о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 20182021, 14/18-234,
12. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца, 10/14-33;
- Решење о постављању Градског правобраниоца у Пожаревцу (Снежана
Мишић), 13/14-354;
- Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца у Пожаревцу
(Топлица Тодоровић), 13/14-354;
- Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца у Пожаревцу
(Драгица Деспотовић), 13/14-355;
- Решење о постављењу заменика Градског јавног правобраниоца у
Пожаревцу (Маријана Туфегџић), 13/14-355;
- Решење о постављењу заменика Градског јавног правобраниоца у
Пожаревцу (Слађана Вујчић), 4/19-86

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
1. (1) СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ,
(2) РАДНА ТЕЛА
(3) ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
И (4) УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
1. СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Статута Градске
општине Костолац, 1/10-52;
- Статут Градске општине Костолац 15/18-1;
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- Одлука о прихватању предлога за доношење Пословника Скупштине
Градске општине Костолац, 5/18-51;
- Пословник Скупштине Градске општине Костолац, 2/10-21;
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о
накнадама одборника Скупштине Градске општине Костолац, чланова
скупштинских радних тела, чланова Већа Градске општине Костолац
и чланова радних тела Већа Градске општине Костолац, 1/10-53;
- Одлука о накнадама одборника Скупштине Градске општине
Костолац, чланова сталних и повремених радних тела Скупштине
Градске општине Костолац, чланова Већа Градске општине Костолац
и чланова сталних и повремених радних тела Већа Градске општине
Костолац, 2/11-10;
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о изгледу
и садржини, употреби и заштити грба Градске општине Костолац,
12/10-106;
- Одлука о изгледу, садржини, употреби и заштити грба Градске
општине Костолац, 13/10-8;
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о
празнику Градске општине Костолац и слави Костолца, 12/10-106;
- Одлука о празнику Градске општине Костолац и слави Костолца,
13/10-10;
- Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Градске
општине Костолац од 24.12.2017. године, 1/18-2;
- Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске
општине Костолац, 1/18-1;
- Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине
Костолац (Слађана Петрушић), 1/18-5;
- Решење о избору председника Скупштине Градске општине Костолац
(Милена Церовшек), 15/18-49;
- Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине
Костолац (Рајко Божић) 1/18-5;
- Одлука о приступању Градске општине Костолац чланству у
пословно удружење Кластер транспорта и логистике Војводине, 4/1526;
- Одлука о установљењу повеље „Ђорђе Вајферт“ под називом
„Вајфертов жиг“, „Кључ Костолца“ и „Звањa почасног грађанина
Костолца“ и награде „Ђак генерације школа Градске општине
Костолац“ и „Спортиста генерације школа Градске општине
Костолац“, 14/15-49, 8/18-24, 2/19-1;
- Решење о именовању Комисије за доделу повеља и награда, 3/18-4,
1/19-3;
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- Одлука о прихватању предлога за доношење Статута Градске
општине Костолац, 5/18-51;
(Акта у вези избора одборника Скупштине у Градској општини Костолац
су објављена у гласницима бр. 11, 12, 13. и 14/17)
2. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
- Решење о именовању председника и чланова Комисије за именовање
и разрешење Скупштине Градске општине Костолац, 1/18-7, 1/19-2;
- Одлука о образовању Савета за равноправност полова Скупштине
Градске општине Костолац, 7/13-12;
- Пословник о раду Савета за равноправност полова Градске општине
Костолац, 7/13-14;
- Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за
равноправност полова Скупштине Градске општине Костолац, 3/18-5,
1/19-4;
- Решење о именовању председника, чланова, секретара и њихових
заменика Изборне комисије Градске општине Костолац у Костолцу,
1/18-5, 1/19-1;
- Пословник Изборне комисије Градске општине Костолац, 3/11-132,
12/13-1;
- Одлука о формирању Комисије за грађевинско земљиште, 2/11-13;
- Одлука о установљењу награде и повеље, звања почасног грађанина и
плакете Градске општине Костолац, 1/12-20;
- Одлука о додељивању звања почасног грађанина Градске општине
Костолац Драгану Јовановићу, директору Привредног друштва
„Термоелектране и копови Костолац“, 1/12-24;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за мандатно имунитетска питања,
1/18-7;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за прописе, 3/18-4, 1/19-4;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за привреду и финансије, 3/18-2,
1/19-4;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за стамбена питања, комуналне
послове и заштиту животне средине, 3/18-3, 1/19-3;
- Решење о разрешењу и именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за представке и предлоге, 3/18-3,
1/19-4;
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3. ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
- Пословник о раду Већа Градске општине Костолац, 1/10-43;
- Решење о избору председника Градске општине Костолац (Серџо
Крстаноски), 1/18-8;
- Решење о избору заменика председника Градске општине Костолац
(Далибор Илић), 1/18-8;
- Решење о избору Већа Градске општине Костолац, 1/18-8, 6/19-8;
- Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор
програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају
из буџета Градске општине Костолац, 8/16-42;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању
средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на
територији Градске општине Костолац – пречишћен текст, 11/17-27;
4. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о Управи
Градске општине Костолац, 1/10-53;
- Одлука о управи Градске општине Костолац, бр. 16/16-1;
- Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Костолац
(Анђелија Миливојевић 14.2.2013-14.2.2018), 12/13-1;
- Кадровски план Управе Градске општине Костолац за 2019. годину,
15/18-48;
2. ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о буџету
Градске општине Костолац за 2013. годину, 13/12-86;
- Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину, 15/18-24
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за
2017. годину, 5/18-1, 6/18-28;
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2018. годину,
2/19-1.
3. УСТАНОВЕ
- Одлука о оснивању Установе Културно – спортски
“Костолац“, 1/12-12, 9/12-1, 13/16-26, 2/17-20, 13/18-20;

центар
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- Решење о именовању директора установе Центар за културу Костолац
у Костолцу (Јелена Шаманц), 4/17-51;
- Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова
Управног одбора и вршиоца дужности председника и чланова
Надзорног одбора Центра за културу Костолац у Костолцу, 1/12-25,
3/13-4;
- Решење о давању сагласности на Статут Установе Центар за културу
„Костолац“ у Костолцу, 6/19-1;
- Статут Установе Центар за културу Костолац, 6/19-1;
- Пословник о раду Управног одбора Установе Центар за културу
Костолац, 4/12-13;
- Решење о разрешењу и именовању вршилаца дужности председника и
чланова Управног одбора Центра за културу Костолац у Костолцу,
3/18-5, 8/18-25;
4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САМОДОПРИНОС
- Решење о давању претходне сагласности на предлог Одлуке о месним
заједницама на територији Градске општине Костолац, 5/10-77;
- Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама на
територији Градске општине Костолац, 2/17-19;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута МЗ „Кленовник“, 9/10-2;
- Одлука о изменама и допунама Статута МЗ „Кленовник“, 9/10-2;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута МЗ „Село Костолац“, 9/10-4;
- Одлука о изменама и допунама Статута МЗ „Село Костолац“, 9/10-4;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута МЗ „Пeтка“, 9/10-6;
- Одлука о изменама и допунама Статута МЗ „Петка“, 9/10-6;
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута МЗ „Острово“, 9/10-8;
- Одлука о изменама и допунама Статута МЗ „Острово“, 9/10-9;
5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
 Одлука о условима и начину давања у закуп пословних просторија
Градске општине Костолац, 2/11-6;
 Одлука о утврђивању висине закупа за пословни простор Градске
општине Костолац, 2/11-9;
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6. ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- Правилник о равноправности полова на територији Градске општине
Костолац, 7/13-13;
- Одлука о образовању Канцеларије за младе, 2/15-1;

