Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 1/16, ПОЖЕГА, 05.02.2016. ГОДИНЕ

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број
68/15) и члана 38. став 1. тачка 7. Статута општине Пожега
(„Службени лист број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а на основу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину,
05 број 112-13018/2015-1 од 02.12.2015. године коју је усвојила Влада
РС(„Службени гласник РС“, број 101/2015), Скупштина општине
Пожега на седници одржаној 04.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ
ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2015. ГОДИНУ
1.Овом одлуком одређује се максималан број запослених на
неодређено време у сваком организационом облику у систему
локалне самоуправе – Општине Пожега за календарску 2015.
годину.
2.Систем Општине Пожега обухвата, у смислу члана 2. став 5.
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору: Општинску управу Пожега и органе Општине,
Општинско правобранилаштво Пожега, ЈП „Дирекција за изградњу
Пожега“, Туристичку организацију Пожега, Народну библиотеку
Пожега, Културни центар Пожега, ЈП „Општинску стамбену агенцију
Пожега“, Предшколску установу „Олга Јовичић - Рита“ Пожега, ПД
„Спортски објекти“ д.о.о. Пожега и ЈКП „Наш Дом“Пожега.
3.Максималан број запослених на неодређено време, у
систему локалне самоуправе Општине Пожега је:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ
Општинска управа Пожега и органи Општине
Општинско правобранилаштво Пожега
ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“

БРОЈ
71
3
12
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Туристичка организација Пожега
Народна библиотека Пожега
Културни центар Пожега
ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“
Предшколска установа „Олга Јовичић - Рита“Пожега
ПД „Спортски објекти“ д.о.о.Пожега
ЈКП „Наш Дом“ Пожега

3
9
8
4
107
5
115
337

4.Организациони облици у систему Општине Пожега код којих
постоји обавеза рационализације су они организациони облици код
којих је број запослених на неодређено време већи од броја
утврђеног тачком 3. ове одлуке.
5.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Пожега“.
01 Број 011-3/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Јовановић, с.р.
На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(''Сл.гл.РС'', бр. 116/08, члана 3, 4, 5, 6, 8. и 13. Закона о комуналним
делатностим а(''Сл.гл.РС'', бр. 88/2011); члана 14. став 2. тачка 6. и члана
105. Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08,
9/08, 3/10 и 8/15), члана 8. и 12. Одлуке о одржавању чистоће на подручју
општине Пожега (''Општиски службени гласник'', бр.4/98) и члана 3. Одлуке
о организовању КРО ''Наш дом'', Пожга као јавног предузећа (''Општински
службени гласник'', бр. 16/8/89), Скупштина општине Пожега, на седници
одржаној 04.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЈКП ''НАШ ДОМ'' ПОЖЕГА
Члан 1.
Послови извршења Програма заштите животне средине и
одржавања јавне хигијене у Пожеги поверавају се ЈКП ''Наш дом'' Пожега
по ценама које су важиле за 2015. годину до 01.04.2015. године, увећане за
2,8% што дозвољава ажурирана пројекција основних макроекономских
показатеља за 2016. годину, примењиваће се од 01.04.2016. године.
Члан 2.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Ј.П. ''Дирекција за
изградњу –Пожега'' Пожега и Комунална инспеција Општинске управе
Пожега.

2

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Пожега''.
01 Број: 011-2/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Јовановић, с.р.
На основу члана 14. и 105. Статута општине Пожега (''Службени
лист општине Пожега'', број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина
општине Пожега, на седници од 04.02.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о накнади за рад Комисији за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање земљишта
Члан 1.
Члановима Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћање земљишта за сваку одржану
седницу Комисије одређује се накнада у висини накнаде за рад
одборницима Скупштине општине Пожега.
Члан 2.
Исплата члановима Комисије из става 1. ове Одлуке пада на
терет буџета општине Пожега, а Одељење за буџет и финансије ће
на крају буџетске године поднети захтев за рефундацију исплаћених
трошкова надлежном Министарству Републике Србије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Пожега''.
01 Број: 011-1/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Јовановић, с.р.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 105. Статута општине пожега
(''Општински службени гласник'', бр.2/08, 9/08, 3/10 и 8/15),
Скупштина општине Пожега, на седници од 04.02.2016. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
(стали састав)
У Општинску изборну комисију именују се:
1. Председник: Душко Ђорђевић, дипл.правник (предлог
Одборничке групе СНС)
Заменик председника: Ана Браловић, дипл.правник
(предлог Одборничке групе СНС)
2. Члан:
Драгана
Петровић,
дипл.правник
(предлог
Одборничке групе ДСС-УРС)
Заменик:
Весна
Мићовић
Марковић,
дипл.правник,
(предлог Одборничке групе ДСС-УРС)
3. Члан:
Гордана
Ерић,
(предлог
Одборничке
групе
ДС+СПО+ЛДП)
Заменик: Бранка Крљанац, (предлог Одборничке групе
ДС+СПО+ЛДП)
4. Члан: Драган Павловић, (предлог Одборничке групе СПСЈС-ПУПС)
Заменик: Горан Диковић, (предлог Одборничке групе СПСЈС-ПУПС)
5. Члан: Мирјана Николић, дипл.правник (предлог Одборничке
групе ДС+СПО+ЛДП)
Заменик:
Горан
Шкулетић,
дипл.правник
(предлог
Одборничке групе ДС+СПО+ЛДП)
6. Члан: Вера Лучић, (предлог Одборничке групе СНС)
Заменик: Милоје Благојевић, дипл.правник (предлог
Одборничке групе СНС)
7. Члан: Јосип Варнићић, дипл.правник (предлог Одборничке
групе СПС-ЈС-ПУПС)
Заменик: Драган Бојић, (предлог Одборничке групе СНС)
Секретар: Боривоје Неоричић, дипл.правник
Заменик: Гордана Ђокић, дипл.правник
Образложење
Законом о локалним изборима (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07 и 54/11)
у члану 14. прописано је да Изборну комисију у сталном саставу
чине: председник и најмање шест чланова које именује Скупштина
општине на предлог одборничких група у Скупштини општине
сразмерно броју одборника у Скупштини. Изборна комисија има
секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду
Комисије без права одлучивања. Председник и чланови Изборне
комисије и њен секретар имају заменике. За председника,
заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне
комисије именује се лице које је дипломирани правник.
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Чланом 11. Закона предвиђено је да је Комисија самостална и
независна у раду а ради на основу Закона и прописа донетих на
основу Закона и за свој рад одговара Скупштини; сви органи и
организације дужни су да пруже помоћ у спровођењу избора и
достављају податке који су потребни за рад Комисије.
Чланом 12. је прописано да чланови и заменици чланова
Изборне комисије могу бити само грађани који имају изборно
право као и пребивалиште на територији једнице локалне
самоуправе. Члановима Општинске изборне комисије престаје
функција кад прихвате кандидатуру за одборника.
Чланом 13. прописано је да ни једна политичка странка или
страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
саставу органа за спровођење избора. Такође у решењу о
именовању председника и чланова Комисије поред личног имена
председника, односно члана, мора бити наведена његова
политичка припадност или назив странке, односно страначке
коалиције, на чији је предлог именован.
У Скупштини општине има 52 одборника а у садашњем
саставу постојЕ четири одборничке групе и то: Одборничка група
СНС има 17 одборника; Одборничка група ДС+СПО+ЛДП има 15
одборника; Одборничка група СПС-ЈС-ПУПС има 9 одборника и
Одборничка група ДСС-УРС има 7 одборничка. Када Комисија има
председника и 6 чланова и њихове заменике укупно 14 расподела
представника одборничких група се извршава по следећем кључу:
одборничке
бр.одборника
групе
СНС
17
ДС+СПО+ЛДП
15
СПС-ЈС-ПУПС
9
ДСС-УРС
7
УКУПНО
48

учешће
35,42%
31,25%
18,75%
14,58%
100,00%

14 чланова

заокружење

4,96
4,38
2,62
2,04
14

5
4
3
2
14

На основу тога Одборничка група СНС доставила је свој
предлог 03.02.2016. године; Одборничка група ДСС-УРС 02.02.2016.
године, Одборничка група СПС-ЈС-ПУПС 03.03.2016. године и
Одборничка група ДС+СПО+ЛДП 03.03.2016. године.
Провером у Општинској управи утврђено је да сва наведена
лица имају бирачко право на територији општине Пожега.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању Општинске изборне комисије 01 број 112-5/15 од
30.04.2015. године.
Решење, по доношењу, истаћи на огласној
табли Скупштине општине Пожега са констатацијом часа истицања.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења
допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 часа од
доношења Решења.
01 Број: 112-3/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК,

Дејан Јовановић, с.р.
Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
- Председник 01 Број: 020-06/16
25.01.2016. године
Пожега
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 54. Статута општине Пожега
(''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15),
председник општине Пожега, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Вујадин Шћекић, мсц,инг. шумарства, из
Пожеге, за члана Пословног одбора из члана 13. Уговора о
удруживању средстава за изградњу бране и акумулације ''АриљеПрофил Сврачково'' закљученог дана 14.10.2009. године, испред
општине Пожега, као једне од уговорних стране.
2. Ово решење објавити у ''Службени лист општине Пожега''.
ПРЕДСЕДНИК,

Милан Божић, с.р.
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Садржај:

-

Одлука о максималном броју запослених у сваком
организационом облику у систему локалне самоуправе за
2015. годину у Општини Пожега
Одлука о поверавању послова заштите животне средине и
одржавања јавне хигијене ЈКП ''Наш дом'' Пожега
Одлука о накнади за рад Комисији за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање земљишта
Решење о именовању Општинске изборне комисије (стални
састав)
Решење о одређивању Вујадина Шћекића за члана Пословног
одбора ЈП за водоснабдевање ''Рзав'' Ариље

Страна

1

-

2

2

-

3

3

-

3

3

-

6

6

-
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Издавач: Скупштина општине Пожега
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје
Неоричић
Штампа: Општинска управа Пожега
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