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Кратак приказ  

Нацрта буџета 

Града Пожаревца 

за 2018. годину 
 

 
 

 
 Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским 

календаром и по процедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 

и 99/16).  

 

 Министарство финансија РС је дана 16.11.2017. године Граду Пожаревцу доставило Упутство за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину. 

  

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. 

и 2020. годину садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету 

локалне власти, методологију израде одлуке о буџету локалне власти и методологију израде предлога 

финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти.  

 У складу са истим сви буџетски корисници извршили су корекције већ достављених предлога 

финансијских планова. 

 

Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана 

буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у 

вези планирања прихода буџета исказане су у наредној табели: 

 

Исказано у процентима осим ако није 

другачије назначено 

2017 2018 2019 2020 

Стопа реалног раста БДП 2,0 3,5 3,5 4,0 

Потрошачке цене (крај периода) 3,0 3,0 3,0 3,0 

       Извор: МФИН 

 

Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата 

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата 

планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број 

запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а 



2 

 

највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије 

за 2017. годину (''Службени гласни РС'', бр. 99/16).  

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате 

запослених у:  

-органима и службама локалне власти за 5%,  

-установама социјалне заштите за 5%, 

-предшколским установама за 10% и  

-осталим јавним службама за 5%.  

 

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(„Службени гласник РС, бр.116/14) 

 

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у 

сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног 

броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину 

неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донету одлуку којом ће се утврдити 

максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.  

 

Скупштина Града Пожаревца својим актом утврђује максимални број запослених на неодређено 

време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Града Пожаревца. 

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица 

ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених 

непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не 

може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика. 

Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или 

ангажованих лица. 

Повећање броја запослених на неодређено време а до максималног броја утврђеног одлуком за 

сваки организациони облик подразумева сагласност за повећање броја запослених преко надлежног 

органа локалне власти и Министарства државне управе и  локалне самоуправе од Комисијe Владе РС. 

Средства за коришћење роба и услуга у 2018. години планирана су у реалном износу, а пре свега 

за извршавање расхода на име сталних трошкова. 

Субвенције и остали расходи планирани су у складу са рестриктивном политиком која се 

спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. 

 

 Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, потребно је да надлежни орган локалне 

власти на годишњем нивоу донесе план за увођење родно одговорног буџетирања којим ће одредити 

кориснике буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један 

родно одговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу 

равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских 

активности. 

 Обзиром на наведено, у 2018. години следећи буџетски корисници ће приликом припреме и 

извршавања финансијских планова, дефинисати и пратити циљеве и индикаторе унапређења 

равноправности између жена и мушкараца: 

- Основне школе-Програм 9: Основно образовање 

- Средње школе-Програм 10: Средње образовање 

 

Нацрт буџета Града Пожаревца за 2018. годину односи се у целини на Град Пожаревац и укључује 

трансфер Градској општини Костолац. 
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1. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

 

 
Текући приходи и примања буџета Града Пожаревца за 2018. годину планирани су у износу од                        

2.929.453.042,00 динара при чему је процена рађена сходно законској регулативи која регулише ову 

област, на основу тренда остварења појединих врста прихода и примања у ранијим годинама, као и на 

основу процењеног фискалног утицаја. 

 Наредна табела приказује структуру пројектованих текућих буџетских прихода и примања 

буџета града Пожаревца за 2018. годину:  

 

 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 

2018. годину   
Структура 

% 
 Средства из 

буџета  

700000 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

        

2.789.453.042       
95,2% 

710000 710000 ПОРЕЗИ 
        

2.228.690.695       
76,1% 

711000 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
        

1.261.613.000       
43,1% 

  711111 Порез на зараде 
        

1.125.983.000       
38,4% 

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

             

20.000.000       
0,7% 

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

             

33.350.000       
1,1% 

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе  

               

1.000.000       
0,0% 

  711147 Порез на земљиште 
                    

80.000       
0,0% 

  711191 Порез на друге приходе 
             

80.000.000       
2,7% 

  711193 Порез на приходе професионалних спортских стручњака 
               

1.200.000       
0,0% 

713000 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
           

395.650.000       
13,5% 

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 
           

168.000.000       
5,7% 

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 
           

180.000.000       
6,1% 

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
               

4.150.000       
0,1% 

  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 
             

30.000.000       
1,0% 

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе         

             

13.500.000       
0,5% 

714000 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
           

520.427.695       
17,8% 

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и слично)   

                  

350.000       
0,0% 

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

             

40.000.000       
1,4% 
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  714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 
                      

3.500       
0,0% 

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 
                    

65.000       
0,0% 

  714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 
           

476.169.195       
16,3% 

  714552 Боравишна такса 
               

1.500.000       
0,1% 

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 
                    

40.000       
0,0% 

  714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 
                  

550.000       
0,0% 

  714593 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач 

пута надлежни орган локалне самоуправе 

               

1.500.000       
0,1% 

  714598 
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута 

надлежни орган локалне самоуправе 

                  

250.000       
0,0% 

716000 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 
             

51.000.000       
1,7% 

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
             

51.000.000       
1,7% 

730000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
           

113.145.139       
3,9% 

733000 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
           

113.145.139       
3,9% 

  
733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 

           

111.620.139       
3,8% 

  733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова 
               

1.525.000       
0,1% 

740000 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 
           

447.040.208       
15,3% 

741000 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
           

193.655.000       
6,6% 

  741141 Камата на средства буџета града 
             

10.000.000       
0,3% 

  741511 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 
           

160.000.000       
5,5% 

  741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини 

             

13.000.000       
0,4% 

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

             

10.500.000       
0,4% 

  741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или друге облике привременог коришћења 

                      

5.000       
0,0% 

  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
                  

150.000       
0,0% 

742000 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
           

183.368.500       
6,3% 

  742126 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист 

Републике 

               

1.500.000       
0,1% 

  
742141 

Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у 

корист нивоа градова 

             

10.000.000       
0,3% 

  742142 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 

             

50.000.000       
1,7% 



5 

 

  742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 
               

5.000.000       
0,2% 

  742144 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа 

градова 

                  

100.000       
0,0% 

  742146 
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа градова 

             

60.000.000       
2,0% 

  742152 
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

               

1.200.000       
0,0% 

  742241 Локалне административне таксе 
               

4.000.000       
0,1% 

  742242 Такса за озакоњење објеката у корист градова 
             

20.000.000       
0,7% 

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
             

31.500.000       
1,1% 

  742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 
                      

3.500       
0,0% 

  742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова 
                    

65.000       
0,0% 

743000 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
             

19.450.000       
0,7% 

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

             

17.500.000       
0,6% 

  743341 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том 

поступку 

               

1.500.000       
0,1% 

  743342 
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни 

изречених у управном поступку у корист нивоа градова 

                  

150.000       
0,0% 

  743924 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате 

за 5 % на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица 

принудне наплате изворних прихода јлс 

                  

300.000       
0,0% 

745000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
             

50.566.708       
1,7% 

  745141 Остали приходи у корист нивоа градова 
             

10.000.000       
0,3% 

  745143 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у 

корист нивоа градова 

             

40.566.708       
1,4% 

770000 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
                  

577.000       
0,0% 

  772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  
                  

577.000       
0,0% 

800000 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
           

140.000.000       
4,8% 

810000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
           

140.000.000       
4,8% 

  812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 
           

140.000.000       
4,8% 

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

        

2.929.453.042       
100,0% 

 

 

Легенда Средства из буџета % 

Изворни приходи 699.733.708 23,89% 

Уступљени приходи 1.976.574.195 67,47% 

Трансфери 113.145.139 3,86% 

Примања од продаје нефинансијске имовине 140.000.000 4,78% 

Укупно 2.929.453.042 100,00% 
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2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊА 

 

 

 
У процесу израде Нацрта буџета града Пожаревца за 2018. годину појединачни расходи и издаци 

корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину у укупном 

износу од 2.929.453.042,00 динара:  

 

Градоначелник Града 

Пожаревца 
трошкови функционисања органа политичког 

система локалне самоуправе 
37.559.578,00 

Градско веће Града Пожаревца трошкови функционисања извршног органа 

локалне самоуправе 
15.719.730,00 

Скупштина Града Пожаревца 

трошкови функционисања локалне скупштине 

57.918.248,00 

Дотације политичким 

партијама 
1.759.095,00 

Градско правобранилаштво 

Града Пожаревца 
трошкови функционисања и заштите 

имовинских права и интереса Града 
11.261.066,00 

Градска управа Града 

Пожаревца 

трошкови функционисања локалне самоуправе, 

инспекцијских послова, локалне пореске 

администрације, комуналне полиције и других 

служби у складу са надлежностима и 

пословима локалне самоуправе у циљу 

обезбеђење задовољења потреба и интереса 

локалног становништва: плате запослених, 

стални трошкови, коришћење роба и услуга, 

остале опште услуге, специјализоване услуге, 

текуће поправке и одржавање, набавка 

нефинансијске имовине и друго 

581.080.883,00 

услуге за електричну енергију-јавна расвета 100.000.000,00 

услуге водовода и канализације-Чишћење Брежанског канала 7.500.000,00 

услуге чишћења-Јавна хигијена 51.804.463,00 

услуге одржавања националних паркова и природних површина 

Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу 
15.578.827,00 

услуге одржавања националних паркова и природних површина 

Одржавање јавних зелених површина у Костолцу 
7.037.609,00 

услуге одржавања националних паркова и природних површина 

Одржавање зеленила поред прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу 
4.159.034,00 

услуге одржавања националних паркова и природних површина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Одржавање "Спомен парка Чачалица" 
6.427.766,00 
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текуће поправке и одржавање осталих објеката 

Одржавање јавне расветe у Пожаревцу са селима 
14.000.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката 

Одржавање јавне расветe у Костолцу са селима 
5.000.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката- 

Одржавање улица, локалних путева и тротоара 
49.997.472,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката 

Зимско одржавање улица 
39.918.486,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора 3.800.000,00 

текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и 

вертикалне сигнализације 
9.810.952,00 

накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете и 

накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке 
16.000.000,00 

накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња 
2.500.000,00 

ученичке награде-Награде за остварене резултате на такмичењима и подстицај 

талентима  
2.500.000,00 

поклони-пакети за "ђаке прваке" 1.000.000,00 

студентске стипендије 6.500.000,00 

исхрана и смештај ученика-смештај ученика са сметњама у развоју 5.700.000,00 

превоз ученика-превоз ученика у основном образовању 42.800.000,00 

превоз ученика-превоз ученика у средњем образовању 
7.300.000,00 

превоз ученика 

превоз ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца 
3.200.000,00 

Услуга личног пратиоца детета и ученика 15.000.000,00 

специјализоване услуге 

"Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом" 
5.613.500,00 

накнаде из буџета за становање и живот 

субвенционисана цена комуналних услуга 
8.500.000,00 

дотације спортским омладинским организацијама 

спортске организације, удружења и савези 
75.000.000,00 

дотације спортским омладинским организацијама 

предшколски, школски и рекреативни спорт и масовна физичка култура 
1.000.000,00 

дотације верским заједницама 2.100.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 

7.900.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Заштита лица са инвалидитетом 
6.000.000,00 
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дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним 

организацијама-Акциони план за старе 
2.000.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштите- “Народна 

кухиња“ 
15.128.640,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Еколошки програми  
300.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Програми националних мањина 
1.400.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Програми националних мањина-Акциони 

план за Роме 
3.000.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Програми бриге о деци и  младима 
1.600.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Програми одрживог развоја  
1.500.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката НВО и удружења-Подршка социо-хуманитарним 

организацијама  

1.000.000,00 

дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање и суфинансирање 

програма/пројеката у култури 
5.500.000,00 

дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање програма/пројеката 

културно-уметничких друштава 
3.000.000,00 

дотације осталим непрофитним институцијама-Локални акциони план за особе са 

инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-2020 године 
3.050.000,00 

дотације осталим удружењима грађана-Подршка социо-хуманитарним 

организацијама-Акциони план за младе 
3.500.000,00 

услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања  
4.000.000,00 

текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја 

Града Пожаревца 
20.000.000,00 

"Мере активне политике запошљавања" 10.000.000,00 

уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца 
13.000.000,00 

oстале накнаде штете-накнада за ујед паса луталица 3.500.000,00 

Основно образовање и 

васпитање 

функционисање основних школа на територији 

Града Пожаревца 
83.848.128,00 

Средње образовање и 

васпитање 

функционисање средњих школа на територији 

Града Пожаревца 
77.975.399,00 
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Центар за социјални рад 

Пожаревац, огранак Костолац 

и Дневни центар за децу 

ометену у развоју 

трошкови функционисања установе из области 

социјалне заштите и повећање доступности 

права и механизама социјалне заштите у 

локалној заједници 

47.438.264,00 

Трансфер Градској општини 

Костолац 
функционисање градске општине 127.295.160,00 

Дом здравља Пожаревац 

трошкови унапређења доступности, 

квалитета и ефикасности примарне 

здравствене заштите 

8.311.300,00 

Буџетски фонд за 

пољопривреду и рурални 

развој 

подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници и мере подршке 

руралном развоју 

12.673.850,00 

Програм коришћења 

средстава за финансирање 

унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на 

територији Града Пожаревца  

унапређење организације саобраћаја и 

унапређење саобраћајне инфраструктуре 
17.500.000,00 

Програм мера за унапређење 

услова живота на територији 

Града Пожаревца (од накнаде 

за минералне сировине) 

инвестиције у циљу побољшања саобраћајне 

инфраструктуре 
160.000.000,00 

Програм буџетског фонда за 

заштиту животне средине (од 

накнаде за емисију SO2 NO2, 

прашкастих материја и 

одложеног отпада) 

инвестиције у функцији заштите животне 

средине 
476.169.195,00 

Месне заједнице 

трошкови обезбеђивања услова за остварење 

права грађана и задовољавања потреба и 

интереса локалног становништва деловањем 

месних заједница 

12.335.758,00 

Предшколска установа 

"Љубица Вребалов" 

трошкови функционисања предшколске 

установе повећањем обухвата деце 

предшколским васпитањем и образовањем као и 

унапређење доступности предшколског 

васпитања за децу из осетљивих група 

328.174.744,00 

Туристичка организација 

Града Пожаревца 

трошкови функционисања Туристичке 

организације у циљу управљања развојем 

туризма и промоције туристичке понуде 

50.989.055,00 
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Култура са свим пројектима у 

култури 

трошкови функционисања локалних установа 

културе у циљу јачања културне продукције и 

уметничког стваралаштва, унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 

206.316.840,00 

Укупно расходи и издаци: 2.929.453.042,00 

 

 

Град Пожаревац је упутио захтев за сагласност Министарству здравља РС да у име 

Опште болнице Пожаревац обезбеди средства на име учешћа болнице у пројекту "Румунско-

српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено 

дијагностификовање и лечење малигних тумора" у износу од 42.000.000,00 динара у 2018. 

години. По добијању сагласности ова средства ће се обезбедити у буџету Града Пожаревца.  

Укупна средства која би Град требао да обезбеди на име учешћа болнице у периоду 2018-

2020. године износе 700.894,58 ЕУР. 

 

3. ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

 
Град Пожаревац је израдио Програме коришћења наменских средстава на износе веће од текућих 

прихода узимајући у обзир и средства преостала након пренамене по окончаним инвестицијама из 2017. 

године као и до сада нераспоређени очекивани приход до краја 2017. године и исте проследио 

надлежним министарствима на сагласност и то: 

 

Програм буџетског фонда за заштиту животне средине (од накнаде за емисију SO2 

NO2, прашкастих материја и одложеног отпада): 

 

Извор 13 Нераспоређен очекивани приход  до краја 2017. године 419.531.324,00 

Извор 13 
Средства од пренамене по окончаним инвестицијама из 2017. 

године 61.268.709,00 

Извор 01 Очекивани приход у 2018. години  476.169.195,00 

Укупно за Програм за 2018. годину: 956.969.228,00 

 

 Поред средстава у износу од 476.169.195,00 динара Град Пожаревац очекује текуће приходе од 

накнаде за емисију SO2 NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у 2018. години у износу од још 

362.893.453,00 динара који нису увршћени у напред наведени програм, за који је неопходно израдити нов 

програм и прибавити сагласност надлежног министарства, а овај износ представља додатни 

инвестициони потенцијал Града Пожаревца. 

 

Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца (од накнаде за 

минералне сировине): 

 

Извор 13 
Средства од пренамене по окончаним инвестицијама из 2017. 

године 8.757.280,00 

Извор 01 Очекивани приход у 2018. години  160.000.000,00 

Укупно за Програм за 2018. годину: 168.757.280,00 
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У периоду од израде Нацрта, а након окончања јавне расправе, до израде коначног 

Предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину сагледаће се сугестије и примедбе 

грађана, а такође извршиће се и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и 

коначно усаглашавање прихода и расхода. 

 
Увид у садржину Нацрта буџета Града Пожаревца за 2018. годину, грађани могу да изврше 

на један од следећих начина : 

 На web-адреси Града Пожаревца www.pozarevac.rs; 

 У Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 44. 

  

Примедбе и сугестије грађана у вези предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца  за 2018. 

годину, могу се доставити најкасније до 18.децембра 2017. године на један од следећих начина: 

 Поштом или лично на адресу: Градска управа Града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12000 

Пожаревац; 

 Електронским путем на е-mail: uprava@pozarevac.rs 

 

Контакт телефон: Руководилац Одељења за буџет и финансије, Милан Дабић 012/539-631 

                                   Шеф Одсека за буџет, Ивана Лазић 012/539-714 и факс 012/222-521 

Адреса: Градска управа Града Пожаревца 

               Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац 

 

 

 
 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

http://www.pozarevac./
mailto:uprava@pozarevac.rs

