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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. aприла 2021. године  је 

на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18 – исправка и 10/19) члана 26. став 5. 
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),  донело следећи  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.    Поништава се Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката 
културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2021. годину, објављен дана 13. 
априла 2021. године у локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници Града 
Пожаревца: www.pozarevac.rs. 

 

2.     Даном доношења овог Закључка ставља се ван снаге Закључак Градског већа 
Града Пожаревца, бр. 09-06-52/2021-17 од 9. априла 2021. године. 

3.     Овај Закључак објавити у Локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници 
Града Пожаревца: www.pozarevac.rs. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Градско веће Града Пожаревца донело је Закључак бр. 09-06-52/2021-17 од 9. 
априла 2021. године, којим је дата сагласност на предлог текста Конкурса за 
финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у 
Граду Пожаревцу за 2021. годину. Истије објављен у локалном листу „Реч народа“ и на 
интернет страници Града Пожаревца дана 13. априла 2021. године. 
 Члан Градског већа Града Пожаревца поднео је иницијативу бр. 011-110-8/2021        
од 14.4.2021. године, за допуну Правилника о начину, мерилима и критеријумима за 
избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају 
односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца, услед потребе стварања 
могућности за ефикаснију реализацију програма корисника средстава, имајући у виду 
потребе културно-уметничких друштава, нарочито због ситуације изазване пандемијом 
COVID-19, односно отежаних услова реализације програма у погледу учествовања на 
манифестацијама у земљи и иностранству.  

Градско веће Града Пожаревца, донело је Правилник о допуни Правилника о 
начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких 
друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца, под 
бројем 09-06-53/2021-4 од 16. aприла. 

 
У циљу реализације конкурсне процедуре за избор програма и пројеката 

културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета 
Града Пожаревца, потребно је поништити Конкурс објављен 13. априла 2021. године, и 
расписати нов Конкурс, који ће обухватити измењене услове утврђене донетим 
Правилником о допуни Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 
програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно 
суфинансирају из буџета Града Пожаревца. 

 
 Сходно наведеном, Градско веће Града Пожаревца је донело закључак као у 
диспозитиву. 
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Процена финансијских средстава потребних за спровођење закључка   
 

Процењујући финансијске ефекте овог закључка на буџет Града Пожаревца 
утврђено је да за реализацију овог закључка нису потребна средства из буџета Града за 
2021. годину. 
   
 
 

     У Пожаревцу, 16. aприла 2021. године   Број 09-06-53/2021-5 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА 

И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р. 
 
 
 
  

 
 

  

  

  

 


