Кратак приказ Нацрта буџета
Града Пожаревца
за 2014. 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, 93/12, 62/13 и 63/13).
Министарство финансија је на основу члана 36а Закона о буџетском систему 04.10.2013.
године доставило Упутство за припрему буџета локлане власти за 2014. годину и пројекција за
2015. и 2016. годину. Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. и
пројекција за 2015. и 2016. годину, дате су основне претпоставке и смернице за припрему
одлуке о буџету, на основу којег су корисници буџетских средстава доставили предлоге својих
финансијских планова за 2014. годину и сачињен je Нацрт буџета Града за 2014. годину.
Нацрт буџета града Пожаревца за 2014. годину односи се у целини на град Пожаревац и
укључује трансфер Градској општини Костолац.

1. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Приходи и примања буџета Града Пожаревца за 2014. годину планирани су у износу од
2.109.827.553,00 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 и процењеног утицаја нових прописа који ће се
примењивати у наредној години.
Поред тога, у нацрт буџета укључена су и процењена пренета неутрошена средства из
ранијих година у износу од 719.807.486,00 динара.
Наредна табела приказује структуру пројектованих прихода и примања буџета града
Пожаревца за 2014. годину:
Приходи и примања
Опис
1

Економска
класификација

Износ у динарима

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак грађана
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи

2.109.827.553,00

71
7111
713
714

1.613.104.000,00
1.302.810.000,00
234.410.000,00
27.384.000,00
48.500.000,00

2. Непорески приходи
2.1. Трансфери од других нивоа власти
2.2. Приходи од имовине
2.3. Таксе
2.4
Новчане казне
2.5. Приходи од продаје добара и ислуга
од тога : приходи од продаје добара и услуга
индиректних буџетаских корисника
2.6. Остали непорески приходи
3. Донације

480.330.553,00
733
741
742
743
742

138.606.104,00
110.505.000,00
3.000.000,00
20.930.000,00
154.265.206,00

741,744,745,77,78,8

53.024.243,00

85.361.199,00

16.393.000,00

Структура пореских прихода
3%

2%

1.1. Порез на доходак
грађана

14%

1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и
услуге
1.4. Остали порески
приходи

81%

Структура непореских прихода
11%
Трансфери од других
нивоа власти
29%

Приходи од имовине
Таксе
Новчане казне

32%
Приходи од продаје
добара и ислуга

23%
4%

1%

Остали непорески
приходи

2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ
ФУНКЦИОНИСАЊА
У процесу израде Нацрта буџета града Пожаревца за 2014. 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 2014. годину и пројекција
за 2015. и 2016. годину у укупном износу од 2.079.560.040,00 динара.
Наредна табела даје преглед планираних заједничких трошкова у буџету Града у 2014.
години:
ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА У 2014. ГОДИНИ
БУЏЕТ 2014НАЦРТ
17.324.910
3.300.000
47.095.200
5.980.000
2.195.150
2.967.000
4.836.570
12.501.130
8.171.400
400.000
200.000
800.000
500.000
580.000
3.000.000
7.866.200
3.165.000
20.000.000
39.000.000
41.766.000
2.000.000

О П И С
Трошкови одржавања кишне канализације у Граду
Одржавање градских и чишћење дивљих депонија
Јавна хигијена
Скела у Брежану
Одржавање пружних прелаза
Одржавање прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу
Одржавање градског зеленила у Костолцу
Одржавање градског зеленила у Пожаревцу
Одржавање спомен парка на Чачалици
Одржавање хиподрома
Санитарна сеча стабала
Текуће поправке мобилијара
Одржавање лифтова
Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу
Градски локали (имовина)– текуће одржавање
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Одржавање семафора
Зимско одржавање улица
Одржавање улица, локалних путева и тротоара
Јавна расвета (трошкови, одржавање и материјал јавне расвете )
Одржавање мостова
Хитне интервенције
2.500.000
Одржавање споменика
500.000
Кнез Милошев венац-кишни колектор 4. фаза-право службености
пролаза преко железничког земљишта
500.000
Моше Пијаде – право службености пролаза за изградњу фекалне
канализације
1.500.000
Радови хитних интервенција на водотоцима II категорије на подручју
Града
4.000.000
Укупно: 232.648.560,00

ПРОГРАМИ КУЛТУРЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

О П И С
Програми установа културе-СЛОР 4.2.Програм „Развој туризма и
културе“ -буџетска средства-део који се финансира уз буџетских
средстава
Програми установа културе-СЛОР 4.2.Програм „Развој туризма и
културе“-део који се финансира из осталих извора
Градске манифестације(15.октобар, Св.Тројица, Дан радника у
образовању)
Укупно:

БУЏЕТ 2014НАЦРТ

38.463.955,00
9.381.800,00
1.963.000,00
49.808.755,00

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
О П И С
ЈП "Љубичево"
ЈРДП "Радио Пожаревац"
ЈКП "Комуналне службе"-закуп гробља у Костолцу
Субвенције трошкова воде и смећа:
Субвенције за самозапошљавање
Укупно:

БУЏЕТ 2014НАЦРТ
35.676.160,00
14.679.000,00
1.000.000,00
5.400.000,00
5.600.000,00
62.355.160,00

TEKУЋИ ТРАНСФЕР ШКОЛСТВУ И ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
О П И С
Основно образовање
Средње образовање
Центар за социјални рад (једнократне помоћи 11.500.000,00)
Реионални центар за таленте
Укупно:

БУЏЕТ 2014НАЦРТ
73.040.450,00
66.126.811,00
35.687.900,00
2.769.360,00
177.624.521,00

ДОTАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ КАРАКТЕРА
О П И С
дотације спортским организацијама-Спортски клубови
дотације за омладински спорт
дотације верским заједницама

БУЏЕТ 2014НАЦРТ
50.000.000,00
6.000.000,00
1.100.000,00

дотације осталим удружењима грађана-Акциони план за унапређење
положаја старијих лица
дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштитепројекат “Народна кухиња“
дотације осталим удружењима грађана-Подрачун "Средства по члану
236 ЗКП" - подршка хуманитарним организацијама
дотације осталим удружењима грађана-Програм социјалне заштитепројекат „Социо-рехабилитациони клуб за младе“
дотације осталим удружењима грађана-Локални акциони план за Роме
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање
програма/пројеката НВО и удружења
дотације осталим удружењима грађана-Конкурс за суфинансирање
програма/пројеката НВО и удружења у области заштите лица са
инвалидитетом
дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање и
суфинансирање програма/пројеката у култури
дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање
програма/пројеката културно-уметничких друштава
Фондација „Пожаревачки мир 1718“ града Пожаревца
дотације осталим непрофитним институцијама-Удружење грађана
"Импулс" Србија-издавање публикације "Сфера"-Програм Буџетског
фонда за заштиту животне средине
дотације осталим непрофитним институцијама – Учешће града у
суфинансирању пројекта "Сачувајмо њено величанство пчелу"
Укупно:

1.293.000,00
9.600.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
935.000,00
9.000.000,00

5.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
3.610.000,00

30.000,00
500.000,00
92.868.000,00

НАКНАДЕ И ДРУГА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

О П И С
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено
дете и накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке
Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова вртића за
треће дете
Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из буџета за децу
и породицу
Наканаде за социјалну заштиту из буџета-награде за остварене
резултате ученика на такмичењима
Укупно:

БУЏЕТ 2014НАЦРТ
12.000.000,00
2.200.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
20.200.000,00

ТЕКУЋИ ТРАНФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ
Процена нивоа потребних средстава на име финансирања текућих расхода у Градској
општини Костолац у 2014. години износи 73.604.215,00динара.

Буџетска средства минимално потребна за функционисање града Пожаревца у 2014.
години, утврђена су у износу од 2.079.560.040,00 динара.

3. ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА
Овим нацртом буџета предвиђено је укупно 37 пројеката за реализацију у оквиру
Програмског дела буџета. Иако законом није прописана програмска класификација, њихова
класификација у овом Нацрту буџета је усклађена са номенклатуром утврђеном у Акционом
плану Стратегије одрживог развоја града Пожаревца, односно усклађена је са циљевима и
приоритетима као и пројектима дефинисаним у наведеном Акционом плану:
1.
Програм – Заштита животне средине (5 пројеката) – СЛОР 2.1.-у износу од
83.410.000,00 динара;
2.
Програм – Развој туризма и културе (29 пројеката) – СЛОР 4.2. – у износу од
47.845.755,00 динара;
3.
Програм - Социјална заштита (3 пројекта) – СЛОР 6.1. – у износу од 14.800.000,00
динара.

4. ПРОЦЕНА СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2014. ГОДИНИ
Обзиром да су укупни приходи и примања у износу од 2.109.827.553,00 динара, и
процењена неутрошена средства из ранијих година у износу од 719.807.486,00 динара, као и да
су расходи и издаци који су укључени у нацрт буџета града за 2014. годину планирани у износу
од 2.775.451.446,00 динара (текући расходи, капитални расходи, укључујући и преузете обавезе
за наставак реализације започетих инвестиција у 2013. години) преостали нераспоређени
инвестициони потенцијал за расподелу по буџетски корисницима у 2014. години износи
54.183.593,00 динара, од чега се средства у износу од 35.000.000,00 динара могу користити
искључиво наменски по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине, а средства у
износу од 13.700.000,00 динара по Програму мера за унапређење услова живота на територији
града Пожаревца.
У процесу јавне расраве, а до израде коначног Предлога Одлуке о буџету за 2014. годину,
потребно је размотрити све достављене захтеве буџетских корисника за инвестиционим
улагањима (установе културе, образовања и месне заједнице, ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, Градске општине Костолац, Градске управе и др.) и сачинити предлог неопходних и
приоритетних пројеката који би се финансирали у 2014. години, а у складу са расположивим
средствима и уз услов да исти садрже неопходну документацију: пројектно-техничку
документацију, добијене сагласности и локацијске дозволе, односно да су исти спремни за
реализацију одмах након опредељивања средстава.

Увид у садржину Нацрта буџета Града Пожаревца за 2014. 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 13.
Примедбе и сугестије грађана у вези предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца
за 2014. годину, могу се доставити најкасније до 03. децембра 2013. године:
1. Поштом или лично на адресу: Градска управа града Пожаревца, улица Дринска бр.
2, 12000 Пожаревац, канцеларија број 13;
2. Електронским путем на е-mail: uprava@pozarevac.rs

Контакт телефони:
Начелник Одељења за финансије и јавне набавке ------- 012 539 711
Шеф Одсека за буџет -----------------------------------------------012 539 714
Адреса:
Градска управа Града Пожаревца
Дринска бр. 2
12000 Пожаревац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

