
1 
 

Н А Ц Р Т  
На основу чл. 11. и 32. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 
39. став 1. тачка 1) и 185. став 8. Статута Града Пожаревца („Службeни гласник Града 
Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 - исправка), a по прибављеном Мишљењу Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број  ______________ од _____________ 2019. године, Скупштина 
Града Пожаревца на седници одржаној ________ 2019. године, донела је 

 
 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТA ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
 

Члан 1. 
Наслов пре члана 13. мења се и гласи: „НАГРАДЕ И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА“. 
У члану 13. ставу 1. речи: „значајна остварења“ замењују се речима: „изузетне резултате и 

достигнућа у раду“. 
Став 4. мења се и гласи:  
„Врсте награда и других јавних признања и поступак за доделу јавних признања и звања 

„почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком Скупштине“.  
 

Члан 2. 
У члану 39. став 1. тачка 8) после речи: „опште акте“, додају се речи: „као и појединачне 

акте“. 
У тачки 40) речи: „када о томе не одлучује Градско веће“, бришу се. 
После тачке 40) додаје се нова тачка 40а), која гласи: 
„40а) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града 

чија вредност  прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се 
уређују јавне набавке; 

Тачка 55) мења се и гласи: 
„55) разматра и даје сагласност на извештаје о раду и програме рада корисника буџета, 
јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник 
Град; 
Тачка 59) мења се и гласи:  
„59) уређује поступак за додељивање јавних признања и почасног звања које додељује 
Град и одлучује о додели звања „почасни грађанин“;“ 
 

Члан 3. 
У члану 75. ставу 1. тачка 10) мења се и гласи: 
„10) оснива службу за интерну ревизију Града; 
 
                                                                 Члан 4.  
У члану 77. ставу 8. брише се запета и речи: „ а могу бити задужени за једно или више 

одређених подручја из надлежности Града“. 
 

Члан 5. 
У члану 78. став 1. брише се. 

 
Члан 6.  

У члану 79. ст. 3-7. бришу се. 
 

Члан 7.  
 У члану 82. ставу 1. тачка 5) мења се и гласи: 
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 „5) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града чија 
вредност  не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се 
уређују јавне набавке;“ 
 Тачка 12) мења се и гласи:  

„ 12) решава у другом степену у управном поступку у управним стварима о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности Града, сем 
ако законом није другачије одређено; 

 
 

Члан 8. 
У члану 99. ставу 3. после речи: „правног лица“, брише се тачка на крају и додају се речи: 

„и има свој печат.“ 
 

Члан 9.  
 У члану 113. став 1. тачка 14) речи: „даје сагласност на“, замењују се речју: „усваја“.  

 
Члан 10. 

Члан 148. мења се и гласи: 
                                                              „Члан 148. 
Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне 

заједнице и други облици месне самоуправе. 
Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским 

насељима. 
Месна заједница може се оснивати и за два или више села.“ 

 
Члан 11. 

 У члану 153. ставу 1. реч: „уређује“, замењује се речју: „утврђују“. 
У ставу 1. тачка 1. мења се и гласи: 
„1.образовање месних заједница,“ 
У истом ставу додаје се нова тачка 2а. која гласи: 
„2а. послови које врши месна заједница,“. 
У тачки 5. после речи: „избора чланова савета месне заједнице,“ додају се речи: „заштита 

изборног права,“. 
После тачке 6. додаје се нова тачка 6а. која гласи: 
„6а. начин одлучивања у месној заједници,“. 
 
                                                                Члан 12. 
У члану 154. став 6. мења се и гласи: 
„Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице; 
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и другеакте из надлежности месне 

заједнице; 
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града; 
7) врши и друге послове из надлежности месне заједнице утврђених одлуком о месним 

заједницама или другим градским прописима.“ 
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 Члан 13. 
Ова статутарна одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Пожаревца“.   

У Пожаревцу, _____  2019. године           Број _________ 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
                                              ПРЕДСЕДНИК  

 
                                           Бојан Илић 

 

 

                                            Образложење 
 
 

Правни основ 
 

Правни основ за доношење Статута садржан је у члану 32. став 1. тачка 1) и члану 66. 
Закона о локалној самоуправи („СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члану 167. Статута Града Пожаревца (Службени гласник 
Града Пожаревца бр. 17/16- пречишћен текст и 15/17) 

Чланом 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи између осталог прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом доноси статут општине.  

Чланом 66. истог закона прописано је да се одредбе Закона о локалној самоуправи  које се 
односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

Чланом 185. став 8. Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина усваја статут, 
односно одлуку о промени статута већином гласова од укупног броја одборника. 

 
 

Разлог за доношење 
 

 Промена се предлаже из разлога промене надлежног органа/тела за одлучивање о додели 
јавних признања Града Пожаревца, прецизирања надлежности Скупштине Града Пожаревца и 
Градског већа Града Пожаревца у вези располагања покретном и непокретном имовином Града 
Пожаревца, прецизирања и побољшања текста појединих одредби Статута Града Пожаревца. 
 
 
 

      Образложење појединих измена и допуна 
 

У члану 13. Статута Града Пожаревца, измењен је у смислу коришћене терминологије код 
доделе јавних признања, као и прецизирања појединих одредби. 

У члану 39. Статута, извршена су прецизирања и побољшања појединих одредби, како би 
оне биле лакше примењиве у пракси. 

У члану 75. Статута, у тачки 10) је исправљен назив службе у складу са законом.  
У чл. 77, 78. и 79. Статута, извршена су побољшање текста (већ постојеће одредбе). 
У члану 82. Статута, извршено је прецизирање и побољшање одредби, како би оне биле 

лакше примењиве у пракси. 
У члану 99. Статута је извршена допуна одредбе везано за печат Градске општине. 
У члану 113. Статута, извршено је усаглашавање одредбе са законом.  
У члану 148. Статута, извршено је побољшање одредаба у складу са законом. 
У члану 153. Статута, извршено је побољшање одредаба у складу са законом. 
У члану 154. Статута извршено је побољшање одредаба у складу са законом. 
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Преглед измењених и допуњених чланова 
 

НАГРАДЕ И ДРУГА ЈАВНА ПРИЗНАЊА 
 

Члан 13. 
Град установљава награде и друга јавна признања правним и физичким лицима за значајна 

остварења „изузетне резултате и достигнућа у раду“ у области привреде, уметности науке 
медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама 
социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима. 

Врсте награда и других јавних признања, и поступак, услови и критеријуми за додељивање 
јавних признања и звања „почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком 

 „Врсте награда и других јавних признања и поступак за доделу јавних признања и 
звања „почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком Скупштине“.  

 
 
                                                                 Члан 39. 
Скупштина, у складу са законом: 

8) доноси прописе и друге опште акте, „као и појединачне акте“ из надлежности Града; 
40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује 
Градско веће, и то: 

-давањем на коришћење; 
-давањем у закуп; 
-преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без 
накнаде), укључујући и размену; 
-отуђењем  
-заснивањем хипотеке на непокретностима; 
-улагањем у капитал и 
-залагањем;  

„40а) чија вредност  прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен 
законом којим се уређују јавне набавке;“ 
55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм рада корисника буџета, 

јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник 
Град; 

„55) разматра и даје сагласност на извештаје о раду и програме рада корисника буџета, 
јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник 
Град;“ 
59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања 

које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 
„59) уређује поступак за додељивање јавних признања и почасног звања које додељује 
Град и одлучује о додели звања „почасни грађанин“;“ 
 

                                                                      Члан 75. 
Градоначелник: 

10) оснива локалну службу за инспекцију коришћења буџетских средстава; 
     „10) оснива службу за интерну ревизију Града; 

 
 
Члан 77.  

 
Чланови Градског већа које бира Скупштина не могу истовремено бити и одборници, а могу бити 
задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Града. 
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Члан 78.  
 
Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници.  

 
 
Члан 79.  

 
Истовремено са предлогом за разрешење из става 2. овог члана, градоначелник је дужан да 

Скупштини Града поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника, или члана Градског 
већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.  
 У случају да Скупштина разреши члана Градског већа на предлог једне трећине одборника, 
градоначелник је дужан да на првој наредној седници Скупштина поднесе предлог за избор новог 
члана Градског већа. 

О поднетој оставци члана градског већа, председник скупштине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштина. 

 Члан Градског већа који је разрешен или је поднео оставку, остаје на дужности и врши 
текуће послове до избора новог члана Градског већа. 
 У случају из става 5. овог члана, Градоначелник је дужан да на наредној седници 
Скупштина поднесе предлог за избор новог члана Градског већа. 

 
             Члан 82.  

Градско веће: 
5) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града чија 

вредност  не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом 
којим се уређују јавне набавке; 

 „5) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града 
чија вредност не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом 
којим се уређују јавне набавке; 

12) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Града; 

„12) решава у другом степену у управном поступку у управним стварима о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности 
Града, сем ако законом није другачије одређено;“ 

 
Члан 99. 

Градска општина има својство правног лица „и има свој печат“. 
 
 

              Члан 113.  
Веће градске општине: 

14) даје сагласност на „усваја“ акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе 
градске општине.   

 
 

                 Члан 148. 
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног 

подручја, у Граду се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.  
Месна заједница се оснива за једно или више села.  
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна 

заједница) оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног места, 
градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који представља 
просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност 
грађана и могућност њиховог организовања. 

„Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се 
оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе. 
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Месне заједнице и други облици месне самоуправе могу се образовати и у градским 
насељима. 

Месна заједница може се оснивати и за два или више села.“ 
 
 

                                                                      Члан 153. 
Одлуком о месним заједницама уређује „утврђују“ се :  

1. образовање, односно укидање или променa подручја месне заједнице,, 
„образовање месних заједница“ 

2. правни статус месне заједнице,  
„2а.  послови које врши месна заједница“ 
3. имовина месне заједнице и финансирање месне заједнице, 
4. права и дужности месне заједнице, 
5. број чланова савета, поступак избора чланова савета месне заједнице, „заштита 

изборног права“ распуштање савета месне заједнице и престанак мандата чланова 
савета месне заједнице 

6.  надлежност савета месне заједнице, 
„6а. начин одлучивања у месној заједници“ 
7. сарадња месне заједнице са другим месним заједницама, 
8.  као и друга питања од значаја за рад и фунционисање месних заједница на 

територији Града. 
 
 
                                                                         Члан 154. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 
2) доноси финансијски план месне заједнице; 
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 
4) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом Града, актом о 

оснивању месне заједнице, или другим градским прописом. 
„Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице; 
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне 

заједнице; 
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града; 
7) врши и друге послове из надлежности месне заједнице утврђених одлуком о месним 

заједницама или другим градским прописима.“ 
 

Спроведена је јавна расправа нацрта Статута Града Пожаревца у периоду од 18. јуна до 
24.јуна 2019. године, где су позвани грађани, удружења, правна лица са територије Града 
Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да дају предлоге, сугестије и 
коментаре. Нацрт је ради спровођења јавне расправе стављен на увид на интернет страницама 
Града Пожаревца www.pozarevac.rs, огласној табли Града Пожаревца и огласној табли Градске 
општине Костолац. По истеку јавне расправе су размотрене све пристигле примедбе и сугестије. 

С тога се предлаже одборницима да донесу Статутарну одлуку као у диспозитиву текста.  
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За реализацију овог акта нису потребна финансијска средства. 

Акт Градског већа Града Пожаревца, бр. ________________ од ___________2019. године 
 

 
ОБРАЂИВАЧ: 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА И 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

РУКОВОДИЛАЦ 
 
 

Небојша Трајковић, дипл. правник   
 

 
ПРЕДЛАГАЧ: 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 

Бане Спасовић, дипл. правник 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              


