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1
На основу чл. 20. став 1. тачка 7) и 32. став 1.
тачка 4) а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 –др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 11.
ст. 2. и 3. и 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18), члана 8. став 2. Закона о
контроли државне помоћи („Службени гласник РС“,
број 73/19), члана 5. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10,
100/11,91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 –др.уредбе,
62/21-др.уредбе и 99/21) чланa 10. ст. 1. тачка 13) и 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/18),
Уредбе о условима и критеријумима усклађености
регионалне државне помоћи („Службени гласник
РС“, бр. 23/21), Уредбе о правилима и условима за
доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
(„Службени гласник РС“, бр. 23/21), члана 9. Уредбе
о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени
гласник РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21),
члана 3. Уредбе о начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС”, бр.
13/10), члана 39. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегије одрживог
развоја Града Пожаревца 2017-2022. године („Службени гласник Града Пожаревцa“, бр. 3/17), а сходно
решењу Комисије за контролу државне помоћи, број
401-00-00210/2021-01/2 од 21. октобра 2021. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, доноси
ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД
ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ
1. УВОД
Појам локалног економског развоја подразумева „скуп активности које имају за циљ да изграде
капацитете локалне заједнице да унапреди своју
економску будућност и квалитет живота за све“.
Ова дефиниција на најбољи начин изражава савре-

мен концепт локалног економског развоја који се
не ограничава само на економским питањима, већ
који развој ставља у контекст укупног квалитета
живота. Сходно томе циљ свих активности локалног економског развоја је привредно конкурентнија
и јача локална заједница и стварање бољих услова
за економски развој, отварање нових радних места,
стварање пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.
Можемо рећи да је локални економски развој дефинисан процес који у синергији јавног и приватног
сектора препознаје проблеме како на локалном тако
и у ширем окружењу и спроводи политику и програме који утичу на решавање препознатих проблема.
2. ВИЗИЈА
Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године (у даљем
тексту: „Програм“) се доноси са визијом Града Пожаревца у коме грађани бирају да живе, раде, инвестирају и оснивају своје породице. Препознатљивог
по повољном пословном окружењу за инвестирање.
ВИЗИЈА: „Ти бираш да где живиш и инвестираш“
Сходно томе, Програм пружа подршку локалној
привреди како би спровела активности везане за инвестиционе пројекте, чиме се омогућава проширење
капацитета, набавка опреме или машина, увођење
иновација, подршка развоју кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на
трећим тржиштима или код доминантног купца, као
и учествовање на сајмовима, добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка
домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу
нових производних капацитета, као и субвенционисање камата на додељене кредите. Програм се доноси са визијом смањења незапослености, односно
повећања броја новозапошљавања радника првенствено са територије нашег града, који је детаљно
обухваћен Локалним акционим планом запошљавања на територији Града Пожаревца, а који локална самоуправа доноси на годишњем нивоу. Такође,
жеља и тежња је да се овим Програмом подстакну
инвестиције локалних предузећа у нове производе и
нове делатности.
3. МЕТОДОЛОГИЈА
Изради Програма претходило је неколико битних корака. Фокус је био на проналажењу оптималне комбинације два метода прикупљања података:
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анализе релевантних програма и постојећих докумената и анкетирањем пословне заједнице.
Најпре је урађена ex-post анализа ефеката Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, као и Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020.
годину, а све у циљу прикупљања података о релевантним економским показатељима на националном и локалном нивоу, пословном окружењу, подстицајима привреди, пословној инфраструктури,
ресурсима и већ постојећим привредним субјектима и инвестицијама. Ова анализа је показала да
реализација Програма локалног економског развоја
Града Пожаревца свакако доприноси стварању повољног пословног окружења и услова за инвестирање и отварање нових радних места. У периоду од
2017. до 2020. године показало се да постоји заинтересованост привредника за постојањем оваквог
програма и доделу подстицаја. Релативно мали број
додељених подстицаја у посматраном периоду, показује и неопходност увођења нових мера подршке,
прилагођених потребама већег броја привредника,
о чему би требало водити рачуна приликом доношења наредног Програма. Неповољна ситуација узрокована пандемијом вируса КОВИД – 19 и отежани услови пословања су додатни подстицај за Град
Пожаревац да у складу са својим могућностима
помогне привреднике на одговарајући начин. Констатована је потреба да убудуће Програм локалног
економског развоја Града Пожаревца буде више медијски пропраћен путем различитих маркетиншких
активности, како би што већи број привредника био
обавештен о његовом постојању и био у прилици да
користи подстицаје.
Затим је у другој фази обављена ex-ante анализа
ефеката путем анкете коју су попунили привредни
субјекти са територије Града Пожаревца. Анкета је
путем мејла достављена на адресе 30 привредних
субјеката и предузетника на територији Града Пожаревца, од којих је 15 одговорило на питања у вези
са својим пословањем, проблемима у пословању
изазваних пандемијом КОВИД-19, плановима за
евентуално будуће ширење пословања, пословним
окружењем и подршком локалне самоуправе, тако
што су исказали потребу за реализацијом понуђених мера из Програма и дали предлоге за увођење
нових мера које би побољшале пословање микро,
малих, средњих предузећа и предузетника.
На основу спроведене анкете закључено је да
је пандемија утицала на пословање већине привредних субјеката и то у смислу смањења обима
пословања и финансијске штете, али не и смањења
броја запослених. Већина анкетираних је исказала
потребу за новим запошљавањем радника. Такође
већина њих се изјаснила да није упозната са мерама и условима доделе средстава и механизмима за
праћење трошења средстава по Програму локалног
економског развоја Града Пожаревца који је спро-
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вођен у периоду од 2018-2020. године. И у овој фази
је констатована потреба за бољом медијском промоцијом Програма. Анкетирани су изразили потребу
да у 2021. години од понуђених мера Програма користе Меру 2: Привлачење инвеститора и то кроз
обезбеђење закупа пословног простора на одређено
време и обезбеђивањем подстицајних средстава за
набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање
производње. Што се тиче нових предлога мера исказали су заинтересованост како за обезбеђивање
средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, тако и за олакшавање приступа финансијском тржишту кроз субвенционисање
камата на додељене кредите. У оквиру ове мере подразумевају се кредити за набавку опреме, машина,
осавремењивање процеса производње, изградња, реконструкција и адаптација пословног простора и сл.
На основу спроведене анкете се закључује да
постоји реална потреба привреде за доношењем
наредног трогодишњег Програма и доделу подстицајних средстава као вид унапређења пословања
постојеће привреде Града Пожаревца, унапређење
инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора,
пружање подршке за развој микро, малих, средњих
предузећа и предузетника, подстицања иновативног и предузетничког понашања, развоја предузетништва и стварање услова за новозапошљавање на
територији Града Пожаревца.
Комисија за контролу државне помоћу је донела
Решење број 401-00-00210/2021-01/2 од 21.октобра
2021. године којим се дозвољава додела државне
помоћи по нацрту Програма.
За нацрт Програма је одржана јавна расправа.
4. ПРАВНИ ОСНОВ
Овај Програм је донет на основама одредби Закона о планском систему Републике Србије, („Службени гласник РС“, бр. 30/18). Његово упориште се налази у Закону о улагањима, због чега има и одређене
специфичности (првенствено у смислу структуре и
елемената које програм обухвата).
Правни основ за доношење Програма садржан је
у одредбама следећих позитивних правних прописа:
• У члану 20. став 1. тачка 7. и члану 32. став
1. тачка 4. а у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 –др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18). Тако је одредбом члана 20. став 1. тачка
7. Закона о локалној самоуправи прописано да
општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доноси и реализује програме за
подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и
привлачење нових инвестиција и унапређује
опште услове пословања. Чланом 32. тачка 4.
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истог закона прописано је да скупштина општине, у складу са законом доноси програм развоја
општине и појединих делатности, док је у члану 66. став 3. овог закона прописано да се одредбе овог закона које се односе на скупштину
општине примењују и на градску скупштину.
• У члану 11. ст. 2. и 3. и члану 17. Закона о улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/15 и
95/18), којим је прописано да је улагање од посебног значаја и улагање које се реализује на
територији једне или више јединица локалне
самоуправе и подстиче реализацију заједничких развојних приоритета једне или више јединица локалне самоуправе у функцији повећања
нивоа њихове конкурентности, као и улагање
на основу усвојених билатералних споразума,
као и да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или локалне самоуправе доносе различите шеме државне помоћи према којима се
ближе одређују критеријуми за доделу подстицаја. Такође, одредбама члана 17. став 1. овог
закона прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне
развојне политике подстиче улагања, брине о
постојећим улагањима и њиховом проширењу,
броју и укупној вредности улагања и квалитету
улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне самоуправе у
повлачењу улагања, а ставом 2. да мере за подстицање конкурентности из става 1. овог члана
садрже нарочито следеће елементе: опредељивање органа као јединице за подршку улагањима из члана 15. овог закона; јачање аналитичке
основе за прецизније и на подацима засновано
креирање развојних политика, инструмената и
мера у области локалног економског развоја; успостављање транспарентних механизама сталне
комуникације и сарадње са привредом; поједностављивање локалних процедура за реализацију улагања; уравнотежење локалног тржишта
рада, развој комуналне и локалне економске
инфраструктуре; коришћење информационе и
комуникационе технологије ради остваривања
ефикасније комуникације и прописивање локалних олакшица и подстицај на основу локалних
стратешких докумената, као и да стандарде повољног пословног окружења одређује министар
надлежан за послове привреде.
• У члану 8. став 2. Закона о контроли државне
помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19),
којим је прописано да се de minimis помоћ не
пријављује Комисији, већ одлуку о оправданости доделе доноси давалац de minimis помоћи, који обавештава Комисију о додељеној
de minimis помоћи.
• У члану 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр.
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13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21
–др.уредбе, 62/21-др.уредбе и 99/21), којим
је одређено да се за исте оправдане трошкове
примењује најповољнија висина државне помоћи утврђена том уредбом, која представља
горњу границу до које је дозвољено доделити
укупан износ државне помоћи, без обзира на то
да ли се државна помоћ додељује на основу једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних државних помоћи и да ли државну
помоћ додељује Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе,
као и да је давалац државне помоћи дужан да
пре доделе државне помоћи од корисника прибави писану изјаву да ли му је и по ком основу
из овог члана већ додељена државна помоћ за
исте оправдане трошкове.
• У одредбама Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи
(„Службени гласник РС“, бр. 23/21), којом су
ближе уређени услови и критеријуми усклађености државне помоћи за унапређење економског развоја подручја у Републици Србији са
изузетно ниским животним стандардом или са
високом стопом незапослености, унапређења
развоја одређених привредних делатности или
одређених подручја у Републици Србији (регионална државна помоћ). Одредбе ове одлуке
се примењују на регионалну државну помоћ за
улагање, као и на помоћ за смањење текућих
издатака одређеног учесника на тржишту који
обавља делатност у ретко или врло ретко насељеним подручјима, осим на помоћ којом се
у повољнији положај стављају делатности челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја,
енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и саветовања.
• У одредбама Уредбе о правилима и условима
за доделу помоћи мале вредности (de minimis
помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21),
којом су ближе утврђена правила и услови
за доделу помоћи мале вредности (de minimis
помоћи) одређена горња граница помоћи, кумулација, као и обавезе давалаца и корисника
исте. Одредбе ове уредбе се примењују на помоћ која се додељује учесницима на тржишту
у свим секторима. Корисник de minimis помоћи је учесник на тржишту, односно свако
правно и физичко лице које обавља економску
делатност, тј. делатност производње или промета робе или пружања услуга на тржишту, а
коме се додељује de minimis помоћ. Изузетно
од става 1. овог члана, одредбе ове уредбе не
примењују се на помоћ која се додељује: 1) за
подстицање извоза, односно за делатности које
директно утичу на обим извоза, успостављање
и функционисање дистрибутивне мреже или
за покриће других текућих расхода (оператив-
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них трошкова) учесника на тржишту повезаних са извозним активностима и 2) за давање
предности домаћим производима у односу на
увозне производе. Помоћ за покриће трошкова
учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог
или постојећег производа на новом тржишту у
другој држави не представља помоћ за подстицање извоза из става 3. тачке 1) овог члана. Изрази употребљени у овој уредби имају значење
одређено законом и подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.
• У члану 10. став 1. тачка 13. и став 4. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/18). Овим чланом
прописано је да се, у изузетним случајевима,
непокретности у јавној својини могу дати у
закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда и у случају
када се непокретност која је у јавној својини,
односно која ће до дана примопредаје бити стечена у јавну својину, даје у закуп ради реализације инвестиционог пројекта којим се у року
од највише три године од дана стицања права
закупа отпочиње индустријска производња и
обезбеди, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања
пуне запослености: најмање 1000 нових радних
места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености
разврстане у прву групу; најмање 350 нових
радних места на неодређено време повезаних
са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу или трећу групу;
најмање 100 нових радних места на неодређено
време повезаних са инвестиционим пројектом
у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, укључујући и девастирана подручја.
Ставом 4. овог члана прописано је да непокретност из става 1. тачка 13) овог члана може бити
дата у закуп испод тржишне цене, односно без
надокнаде у складу са Законом о улагањима
(„Службени гласник РС”, број 89/15) и Законом
о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09).
• У члану 9. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп
по цени мањој од тржишне цене, односно за-
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купнине или без накнаде, као и услове, начин
и поступак размене непокретности („Службени гласник РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18
и 53/21) прописано је да су пројекти локалног
економског развоја пројекти који су од посебног значаја за реализацију привредног развоја
Републике Србије и локалног економског развоја, чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% односно
0,5% у јединицама локалне самоуправе које су
према степену развијености разврстане у четврту групу развијености и сразмерно увећавају
јавни приходи, да када јединица локалне самоуправе у свом саставу има градске општине,
проценат повећања броја запослених из става
1. овог члана односи се на градску општину,
да је број запослених у привреди број запослених у јединици локалне самоуправе који не
укључује запослене у јавном сектору, а према
извештају Републичког завода за статистику о
броју регистрованих запослених за годину која
претходи години у којој се подноси елаборат о
оправданости из члана 12. ове уредбе, да податке о броју запослених, на захтев јединице
локалне самоуправе, доставља Комисија за давање предлога Влади за претходну сагласност
за отуђење грађевинског земљишта у јавној
својини по цени мањој од тржишне цене, или
без накнаде, да јединица локалне самоуправе
која на својој територији има више од 30.000
становника, односно која припада управном
округу са више од 30.000 становника, може
отуђити грађевинско земљиште у индустријској
или пословној зони на својој територији, а којој
гравитирају привредни субјекти са територије
осталих јединица локалне самоуправе из управног округа, по цени која је мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без
накнаде, за изградњу објекта из члана 7. став 1.
тачка 1) ове уредбе, као и објекта за обављање
услуга сервисних центара и подршке пословних операција, као услуга које се пружају путем информационо – комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије
Републике Србије.
• У члану 3. Уредбе о начину и поступку
пријављивања државне помоћи („Службени
гласник РС”, бр. 13/10) прописано је да давалац државне помоћи, односно предлагач прописа који представља основ за доделу државне
помоћи, подноси пријаву државне помоћи пре
доделе, односно пре упућивања прописа у
процедуру доношења, Комисији за контролу
државне помоћи, да се уз пријаву државне помоћи подноси Општи образац државне помоћи,
а по потреби и посебни образац за пријављивање државне помоћи и, да на захтев Комисије,
подносилац пријаве доставља и друге податке
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и информације, у складу са чланом 2. став 1.
тачка 4) Закона о контроли државне помоћи.
• У члану 39. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19) којим је
одређено да Скупштина, у складу са законом
доноси планске документе јавних политика,
средњорочне планове и друге планске документе.
• У Решењу о дозвољености државне помоћи
Комисије за контролу државне помоћи, број
401-00-00210/2021-01/2 од 21.октобра 2021.
године, које се доноси на основу члана 2. и 11.
ст. 1., 2. и 3. и чл. 13. И 15. Закона о контроли
државне помоћи („Службени гласник РС”, број
73/19). Одредбама члана 2. Закона о контроли
државне помоћи прописано је, између осталог,
да је државна помоћ сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење
јавног прихода, којим корисник државне помоћи стиче повољнији положај на тржишту у
односу на конкуренте, чиме се нарушава или
постоји опасност од нарушавања конкуренције
на тржишту и да је давалац државне помоћи
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних
органа, и свако правно лице које управља и/
или располаже јавним средствима и додељује
државну помоћ у било ком облику, а чланом
11. ст. 1., 2. и 3. да је давалац државне помоћи
дужан да, пре доделе државне помоћи, поднесе пријаву Комисији за контролу државне помоћи, да је предлагач прописа који представља
основ за доделу државне помоћи дужан да нацрт, односно предлог прописа, пре упућивања
у процедуру доношења, пријави Комисији за
контролу државне помоћи, као и да је у случају
да после подношења ових пријава дође до промене већ пријављене државне помоћи, давалац
државне помоћи, односно предлагач прописа,
дужан да ову промену пријави Комисији. Одредбама члана 13. овог закона прописан је поступак претходне контроле, који сходно ставу
1. овог члана, Комисија започиње пријемом
потпуне пријаве државне помоћи, а чланом 15.
да се до доношења решења из члана 13. овог закона, односно до окончања поступка претходне
контроле, пријављена државна помоћ не може
доделити, а да се, уколико Комисија донесе решење којим се пријављена државна помоћ сматра недозвољеном, државна помоћ на коју се то
решење односи, не може доделити.
• У Стратегији одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 3/17), која је најважнији
стратешки документ Града на основу кога се
планира развој.
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5. ПРОФИЛ ГРАДА
5.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И
МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ
Град Пожаревац, налази се у североисточном
делу Србије на осамдесетак километара југо-источно од Београда, налази се на 44. степену, 37. минуту
и 12. секунди северне географске ширине и на 21.
степену, 11. минуту и 23. секунди источне географске дужине, у седишту плодног Стига, између три
реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве.
Територија Града Пожаревца простире се на
површини од 481 км2, у 25 сеоских и 2 градска насеља (Пожаревац и велики енергетски центар Костолац). Град је како привредни и културни, тако и
административни центар и седиште Браничевског
округа, а територијално се додирује са Градом Смедеревом (дужина границе 30км), општинама Велико
Градиште (17км), Мало Црниће (17 км), Жабари (4
км) и са општинама Ковин и Бела Црква на северу.
Географски положај, локација и природни фактори, допринели су да територија Града Пожаревца
буде увек атрактивна за насељавање становништва.
Захваљујући географско-стратешком положају
и конфигурацији терена, преко територије града
развијала се саобраћајна мрежа, тако да су данас
на подручју Града Пожаревца, осим ваздушног, заступљени сви видови саобраћаја.
Друмски саобраћај одвија се на магистралним,
регионалним и локалним путевима. Најзначајнији
путни правац представља магистрални пут М-24
(веза са ауто-путем Београд- Ниш, од скретања
до самог града има око 20 км), и М-25.1 (Пожаревац-Голубац-Кладово). Укупна дужина путева на
територији Града Пожаревца износи 183 км, од чега
се 165 км сврстава у категорију са савременим коловозом. Магистрални путеви чине 48 км, а мрежа
локалних путева 64 км савременог коловоза.
Град Пожаревац се налази на веома значајној
прузи Београд-Бор-Зајечар, која повезује Тимочку
крајину и целу источну Србију са мрежом железничких пруга Републике Србије. Од осталих железничких праваца треба поменути везу са пругом
Велика Плана-Смедерево и Пожаревац-Костолац
(захваљујући коме је костолачки басен повезан са
осталим мрежама железничких пруга у земљи).
Посебан саобраћајни, привредни и економски
значај за Град Пожаревац има река Дунав која дужином од 13 км, представља природну границу према
Војводини, односно јужном Банату. Налазећи се на
ушћу Велике Мораве у Дунав, као и на ушћу Млаве
у Дунав, Град Пожаревац спада у ред малог броја
градова и општина са изузетно повољним условима
за коришћење водених токова за још веће саобраћајно повезивање са другим деловима Србије.
Ваздушни саобраћај није развијен на територији
града Пожаревца, а најближи аеродром је „Никола
Тесла“ у Београду, на удаљености од 80 км.
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Удаљеност Града од већих градова у окружењу:
Град

Популација

Удаљеност

Београд

2.000.000

82 км

Подгорица

250.000

500 км

Ниш

300.000

195 км

Нови Сад

300.000

165 км

Сарајево

600.000

380 км

Удаљеност Града од најближих прелаза:
1.

Калуђерово (Србија - Румунија)

56 км

2.

Караташ (Србија - Румунија)

155 км

3.

Хоргош (Србија - Мађарска)

278 км

4.

Мокрање (Србија - Бугарска)

167 км

5. 2. ДЕМОГРАФСКА СЛИКА
Табела садржи податке о укупном становништву у Браничевском округу:
Пораст или пад становништва
1991-2011

Број становника

Регија

Просек/
год

Годишњи просек
/1000 становника

-69.867

-3.493

-3,49

-35,19%

-9.564

-478

-0,47

8.331

-33,4%

-4.182

-209

-0,2

13.034

11.380

-41,17%

-7.967

-398

-0,39

17.777

14.823

12.737

-28,3%

-5.040

-252

-0,25

Мало Црниће

19.940

13.853

11.458

-42,5%

-8.482

-424

-0,42

Кучево

25.649

18.808

15.516

-39,5%

-10.133

-506

-0,5

Петровац на
Млави

46.414

34.511

31.259

-32,6%

-15.155

-757

-0,75

Пожаревац

84.678

74.902

75.334

-11%

-9.344

-467

-0,46

Проценат
пада/ пораста

1991

2002

2011

Браничевски

253.492

200.503

183.625

-27,56%

Велико
Градиште

27.174

20.659

17.610

Голубац

12.513

9.913

Жабари

19.347

Жагубица

Укупно

Табела 2 – Демографска слика Браничевског округа
Извор: Републички завод за статистику
Увидом у податке који говоре о кретању броја
становника на подручју Браничевског округа, може
се закључити да:
- У периоду између три пописа је дошло до
смањења укупног броја становника за 27,56%
на подручју читавог Браничевског округа.
- У Пожаревцу је смањен број становника за 11%.
- У другим општинама дошло је до драстичног
смањења нпр. Мало Црниће, Жабари, Кучево,
Велико Градиште.

Кључне карактеристике демографске слике града Пожаревца:
- По попису из 2011. године у Граду Пожаревцу,
на површини од 481 км2 живи 75.334 становника, тако да је просечна густина насељености
156,6 становника /км2,
- У градском подручју живи 71,3% укупног становништва, а 28,7% у приградском подручју;
драстична је разлика у насељености територије
града и села, што одсликава однос насељености
између најбројније градске месне заједнице
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Бурјан у којој живи 7700 становника и сеоске месне заједнице Набрђе, која је удаљена од
центра града око 9,5 км, у којој живи само 367
становника,
- Од укупног броја становника, 91,3% чини српско становништво. Поред српског становништва на подручју града Пожаревца живе и: Албанци, Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи,
Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани,
Немци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци,
Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци,
- Према попису из 2011. године просечна старост
становника Пожаревца је била 42,75 година
(41,5 мушкарци, 44 жене),
- Стопа наталитета је 9,44,
- Стопа опште смртности има средње вредности
14,89%,
- Од укупног броја пунолетно становништво
броји 61.093, док је предшколске деце било
14.241,
- Према активности 29.909 лица се убрајају у активно становништво.
5.3. ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТИ
На основу података из пописа становништва из
2011. године 2,39% становништва Града Пожаревца нема основно образовање, 60,02% становништва
старијег од 15 година има средње, више или високо образовање што је за 1,5% веће учешће у односу
на стање у Републици Србији тј. квалификациона
структура у делу средњег и вишег образовања је изнад републичког просека.
Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса. Први
циклус обухвата први до четвртог разреда, а други
циклус обухвата пети до осмог разреда. У оквиру
основних школа постоји 8 централних школа и 24
издвојена одељења.
Средње образовање одвија се у 7 струковних
средњих школа: Медицинска школа, Економско- трговинска школа, Пожаревачка гимназија,
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња
Маринковић“, Политехничка школа, Школа за основно и средње музичко образовање Музичка школа „Стеван Мокрањац“ и Техничка школа са домом
ученика „Никола Тесла“ у Костолцу.
Што се тиче високо-образовних и истраживачких институција, оне су у Србији централизоване,
тако да се истраживачки центри налазе углавном у
Београду, док у Пожаревцу постоје две високо – образовне школе: Висока техничка школа струковних
студија у Пожаревцу и Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитет .
Према подацима добијеним од Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу, укупан
број деце уписане у радној 2020/2021 години у целодневни боравак је 323, а укупан број деце уписане
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у припремно предшколски програм градске групе,
укључујући групе у Костолцу и Лучици је 168, док
укупан број деце уписане у припремно предшколски програм сеоске групе износи 74.
Према подацима из Школске управе у Пожаревцу укупан број ученика уписаних у први разред основне школе у школској 2020/2021. години износи
649, што је више за 58 ученика у односу на школску
2019/2020. годину, у којој је број ђака првака износио 591.
У школској 2020/2021. години, укупан број ученика од I до VIII разреда у школама за основно образовање и васпитање је 5.340, што је за два ученика више у односу на укупан прошлогодишњи број.
У школској 2019/2020. години укупан број ученика
од I до VIII разреда износио је 5.538.
Што се тиче самог броја уписаних ученика, у
школској 2020/2021. години у школама за средње
образовање и васпитање од укупног броја средњошколаца, 906 ученика уписано је у први разред изабране средње школе III или IV степена стручне спреме на територији Града Пожаревца, што је мање у
односу на прошлогодишњи број уписаних ученика
за 96, јер је број деце која су прошле школске године уписана у први разред средњих школа износио
1.002.
Број уписаних ученика са III степеном стручне
спреме у овој школској години 2020/2021 је 609,
док број уписаних ученика са IV степеном стручне
спреме у овој школској години је 2.935. Укупан број
ученика у свим средњим школама на територији
Града Пожаревца у школској 2020/2021 је 3544.
У циљу усклађивања образовног система са
тражњом и захтевима тржишта, приликом израде
плана уписа у средње школе Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно Школска
управа у Пожаревцу, у сарадњи са локалном самоуправом, Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, филијалом
Националне службе за запошљавање, образовним
установама и заинтересованим послодавцима, извршило је анализу тржишта у циљу да образовне
профиле системски прилагоди тим потребама. Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа је извршила анкетирање
послодаваца о потребама за кадровима. На основу
тих информација, у предлог плана уписа у средње
школе унети су образовни профили Бравар - заваривач, Оператер у прехрамбеној индустрији и Прехрамбени техничар. Интересовање за образовање
по дуалном моделу исказали су Концерн “Бамби”,
Електропривреда Србије и “Унион МЗ”.
Систем дуалног модела образовања је један од
начина да постојећи образовни профили задовоље
потребе послодаваца и да се смањи незапосленост
међу младима, као једној од угрожених категорија.
У Граду Пожаревцу се овај систем успешно примењује у две средње школе (Пољопривредна школа
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са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац и
Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“
Костолац) и за сада је показао одличне резултате.
Према подацима добијених од стране Високе
техничке школе струковних студија Пожаревац у
наставној 2020/2021 укупан број студената који студирају је 500, што је за 67 студената мање у односу
на претходну наставну 2019/2020 , када је број износио 567 студената. На првој години студија укупан
број студената је 179 студената, док је у наставној
2019/2020 овај број износио 204 студената. На другој години у наставној 2020/2021 број студената је
80, док је у претходној износио 103 студената. Трећу
годину студија похађа 241 студент, док је у наставној 2019/2020 овај број износио 258 студената.
Сходно подацима добијеним од Факултета за
пословне студије – Мегатренд универзитет, у наставној 2020/2021 години, основне академске студије економије похађа укупно 63 студента. Прву
годину је уписало 17 студента, другу 24 студента,
док је на трећој години уписано 15 студента. Четврту годину похађа 7 студента. Апсолвентски стаж је
уписало укупно 12 студента, док је мастер студије
економије уписало 2 студента.
5.4. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ
Град Пожаревац је од 2019. године носилац
регионалног BFC SEE сертификата о повољном
пословном окружењу, чиме је потврђена примена
међународно признатих стандарда рада, ефикасне
и транспарентне локалне администрације. Сходно
томе створени су услови за пословну климу и већу
заинтересованост инвеститора за улагања у Град
Пожаревца, а тиме и Републику Србију.

5.5. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА
Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца
2017-2022. године је најважнији стратешки документ Града на основу кога се планира развој. Град
Пожаревац свакако представља географску област
која је веома интересантна за стране и домаће инвеститоре и то из више разлога. Пре свега, има све
предности које пружа погранична регија. Као такав,
он представља погодно тло за развој свих елемената
који упућују на међународну сарадњу, што посебно
добија на значају ако се узме у обзир да је Румунија
чланица Европске уније. Такође Град Пожаревац
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има индустријску зону чије капацитете треба учврстити, надовезивањем на већ постојеће капацитете
Greenfiled и Brownfield, што ће довести до повећања
број нових радних места, што ће директно утицати
на смањење незапослености. Смањење броја незапослених има своју двоструку природу: оно је истовремено и једна од првих директних последица успостављања индустријске зоне, а и као критеријум
одрживости крајњи циљ.
6. ПРИВРЕДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
6.1. ПРИВРЕДНИ ОПОРАВАК У ВРЕМЕ
НЕИЗВЕСНОСТИ
Према Извештају Привредне коморе Србије-РПК
Браничевског и Подунавског управног округа, октобар 2020. године „Пословна активност привредних
субјеката на територији РПК Пожаревац (реализација у трећем кварталу 2020. године и пословна
очекивања за четврти квартал 2020. године)“, који
је коришћен као извор информација за овај део
Програма, током ванредних околности изазваних
епидемијом вируса КОВИД - 19, привреда Србије
је сачувала своју базу, односно одржана је ликвидност компанија и запосленост. Програм економске
подршке Владе је суштински допринео очувању
привредног потенцијала, али је за опоравак неопходно враћање међународног тржишта у нормалне
токове. Према пројекцијама Међународног монетарног фонда, који је током октобра ревидирао своје
извештаје, приметно је да се процењује мањи пад
глобалне привредне активности у текућој години
у односу на јунску пројекцију (-4,4% у односу на
-5,2%), али с друге стране очекује се благо слабији
опоравак у наредној години него што се то првобитно очекивало (5,2% у односу на 5,4%).
Привреда Србије је у периоду јануар-септембар
2020. године остварила повољније перформансе
него што се иницијално процењивало, у погледу
индустријске производње, спољнотрговинске активности, као и инвестиционе активности. Међународни монетарни фонд у свом јесењем извештају
процењује реални пад бруто домаћег производа (у
даљем тексту: „БДП“) домаће привреде од 2,5% у текућој години, уз снажан раст привредне активности
у наредној години од 5,5% чиме би домаћа привреда
била у самом врху европских земаља по стопи раста
БДП-а. Иако НБС и Влада очекују повољнију стопу
раста (између -1% и нултог раста), о стабилности
домаће привреде и позитивним перспективама сведоче и оцене кредитног рејтинга, по којима се Србији дају стабилни изгледи да у наредној години уђе
у групу земља са инвестиционим нивоом рејтинга,
што би дало додатан подстрек инвеститорима да
улажу у дугорочне пројекте, с концентрацијом на
производњу веће додате вредности.
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Ипак, функционисање привреде и перспективе у
наредном средњорочном периоду зависиће од даљег
развоја епидемиолошке ситуације, у региону и на
глобалном нивоу. У трећем кварталу 2020. године
су забележене релативно повољне перформансе,
посебно у области пословних прихода, спољнотрговинске активности, запослености и инвестиционе
активности. Иако се не очекује затварање привреде
(eng.lockdown), као што је то био случај у првом таласу епидемије, нагли пораст случајева вируса корона у европским државама налаже пажљив приступ
у управљању привредом у циљу очувања здравља
становништва и привредног капацитета.
6.2. АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПАНДЕМИЈЕ
КОВИД-19 НА ПРИВРЕДУ У
БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ И ГРАДУ
ПОЖАРЕВЦУ
Према подацима Регионалне привредне коморе
Браничевског и Подунавског управног округа пандемија вируса Ковид 19 највише је погодила микро,
мала и средња предузећа, нарочито у сектору туризма, угоститељства и путничког саобраћаја, као
и велики број предузетника који су ангажовани у
већим компанијама у региону на пословима производње заштитне опреме, производње металних конструкција, одржавања и сл.
Током трајања ванредне ситуације, а нарочито
ванредног стања привредници су се суочили са отежаним пословањем (ограничено радно време, редукција производње због мањег броја радника који су
одсуствовали с посла, смањен је број поруџбеница
поготово код серијске производње итд.). Јако отежане услове пословања имале су и компаније које
су ослоњене на увоз и извоз, услед великих задржавања на граничним прелазима и продуженим роковима испоруке.
На овакво стање држава је одговорила са Програмом економских мера подршке привреди. Правни оквир за спровођење Програма економских мера
представља Уредба о фискалним погодностима и
директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима ради
ублажавања економских последица насталих услед
пандемије КОВИД-19. Уредбом се уређују фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном
сектору ради ублажавања економских последица
због ширења вируса КОВИД-19. Влада Републике
Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним
субјектима за одржавање ликвидности и обртна
средства у отежаним економских условима изазваним пандемијом КОВИД-19 преко Фонда за развој.
И Град Пожаревац је настојао да помогне најугроженијим привредним субјектима на својој територији, пре свега из области угоститељства, кроз
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смањивање цене закупа током трајања ванредног
стања и прописаних епидемиолошких мера.
Нису сви сектори подједнако погођени пандемијом, тако да је је заиста тешко тачно проценити укупне размере утицаја пандемије Ковид-19 на
привреду, али оно што је извесно јесте да највећи
део привреде има потешкоћа у пословању.
Индустријска производња на нивоу Браничевског и Подунавског управног округа у септембру месецу 2020. године у односу на просечну производњу
из претходне године је мања за 10,3%.
Међутим, у секторима који су од значаја за Град
Пожаревац, ситуација је значајно другачија. У сектору рударства дошло до раста производње од 16,9%
а у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром забележен је раст од 28,6%. По гранама
прерађивачке индустрије највећи годишњи раст у
овој години бележи производња одевних предмета (9,2%), производња прехрамбених производа
(5,7%), прерада дрвета и производа од дрвета осим
намештаја (19,7%) и поправка и монтажа машина и
опреме (12,2%).
Са друге стране, највећи поремећај у пословању
претрпели су сектори саобраћаја, туризма и угоститељства. Карантин, ограничења кретања, рад
од куће и други услови под којима функционише
живот имају за последицу далеко мању потребу и
тражњу за транспортом, пре свега путника у свим
видовима саобраћаја. У току трајања ванредног
стања саобраћај је био готово потпуно обустављен,
што је довело до огромних потешкоћа у пословању
па и до ивице могућности егзистенције. Према подацима Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа приходи у ово
области смањени су и до 48%. Након укидања ванредног стања долази до постепеног опоравка, али се
о потпуној нормализацији у овом сектору највероватније може говорити тек након укидања ванредне
ситуације. Слична ситуација је и у сектору туризма
и угоститељства, где су највећи терет поднели угоститељски објекти и туристичке агенције.
У периоду пандемије вируса КОВИД - 19 Град
Пожаревац сачувао је стабилност када је у питању запосленост. У табели 1. приказан је укупан број запослених на територији Града Пожаревца у четири претходне године, видимо да је укупан број запослених у
2020. години нижи за три у односу на 2019. годину.
Табела 1
Година
2017.
2018.
2019.
2020.

Укупан број запослених на територији
Града Пожаревца
21748
22187
22277
22274

Извор: Републички завода за статистику РС

14. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Када је незапосленост у питању, у 2020. години
у односу на 2019. годину, долази до повећања броја
незапослених, као што је приказано у Табели 2.
Табела 2
ГОДИНА
2017.
2018.
2019.
2020.

Индустрија
Грађевинарство
Услуге

6.3. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И БРУТО
ДОДАТА ВРЕДНОСТ (РЕГИОНАЛНИ БДП)
Према подацима из извештаја РКП Пожаревац
„Привредна кретања на територији регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног
округа“ од новембра 2020. године, Браничевски управни округ учествује са 2,0% у БДП – у Републике
Србије, док Подунавски управни округ учествује са
1,44% у стварању БДП Републике Србије.
У структури БДП-а Браничевског управног округа најзаступљенија је индустрија 45,5% одсто,
што је изнад републичког просека који износи 25,4
одсто), затим следе услуге са 41,1%, што је испод
републичког просека од 61,5% одсто), и пољопривреда која учествује са 10,2%, што је за 2,5 % више
у односу на просек Републике Србије од 7,7 одсто.
Грађевинарство учествује са 3,2% , што је испод републичког просека који износи 5,4 %.
У графикону је приказана структура бруто додате вредности (БДП) у Републици Србији, Региону
Јужне и Источне Србије, и Браничевске и Подунавске области 2018. године.
Удео сектора пољопривреде у регионалном БДП,
у 2018. години.
80
Услуге
Грађевинарство

60

Индустрија
Пољопривреда

40

20

Подунавска
област

Браничевска
област

БДП, млн РСД

Пољопривреда

Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

0

Табела 1. Регионални БДП 2018. година

УКУПНО
Незапослена лица
5.103
3.283
3.045
3.485

Регион
Источне и
Јужне Србије

Србија

Извор: Извештај РКП Пожаревац, новембар
2020. године, „Привредна кретања на територији
регионалне привредне коморе Браничевског и
Подунавског управног округа“, Прерачун РПК на
основу података Републичког завода за статистику,
подаци доступни за 2018. годину.

Страна 11 – Број 13

Република Србија
– укупно

Браничевска
област

4.198.729

84.540

321.481

8.547

1.065.455

38.457

225.802

2.565

2.585.990

34.971

Извор: Извештај РКП Пожаревац „Привредна
кретања на територији регионалне привредне коморе
Браничевског и Подунавског управног округа“
Табела 2. Регионални БДП 2018. година (%)
БДП, учешће %
УКУПНО
Пољопривреда
Индрустрија
Грађевинарство
Услуге

Република Србија –
укупно
100,0 %

Браничевска
област
100,0%

7,7%

10,2%

25,4%

45,5%

5,4%

3,2%

61,5%

41,1%

Извор: Извештај РКП Пожаревац „Привредна
кретања на територији регионалне привредне коморе
Браничевског и Подунавског управног округа“
6.4. ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА
Привредници су највише инвестирали у интелектуалну својину, грађевинске радове, и домаћу
опрему. Највише су улагања по сва три основа реализовали привредници са територије Велике Плане
и Пожаревца. Привредници са подручја Смедерева
највише су улагали у грађевинске радове и домаћу
и увозну опрему.
Табела у продужетку приказује укупне инвестиције по пореклу капитала. Од укупног улагања и инвестирања привредника са територије Браничевског
и Подунавског управног округа 96% чини домаћи
капитал.
Укупне инвестиције по пореклу капитала, 2018.
године (у 000 евра)

Страна 12 – Број 13

Назив РПК и ЈЛС
Република Србија
РПК Пожаревац
Велика Плана
Велико Градиште
Голубац
Жабари
Жагубица
Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави
Пожаревац
Смедерево
Смедеревска Паланка
Костолац
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Укупно

Без ознаке

Домаћи капитал
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Страни капитал

Мешовити
капитал

6.239.934

71.998

4.340.117

1.264.169

563.657

181.489
47.437
1.987
1.038
526
681
119
1.119
3.118
106.624
16.279
1.603
954

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

174.478
44.924
1.987
1.038
526
681
119
1.119
3.118
106.624
11.781
1.603
954

6.919
2.421
0
0
0
0
0
0
0
0
4.498
0
0

92
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Извор: Извештај РКП Пожаревац, новембар 2020. године, „Привредна кретања на територији регионалне
привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа“
водној хали и управној згради у компанији Profiweld
доо у Смедеревској Паланци је завршена фабрика
6.5. ГРАЂЕВИНАРСТВО
за производњу каблова, инвестиција јужнокорејске
компаније Kzungshin Cables доо.
Према подацима из Извештаја РКП Пожаревац
Грађевинарство има велики потенцијал на нановембар 2020. године, „Привредна кретања на теришем региону и компаније које раде велике инвеститорији регионалне привредне коморе Браничевског и
ционе послове.
Подунавског управног округа“, грађевинарство и индустрија грађевинског материјала је врло заступљена
делатност на територији коју својим радом покрива
6.6. СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА
РПК Пожаревац. Привредна друштва се баве разРАЗМЕНА
личитим врстама делатности од изградње стамбено
пословних објеката, изградње индустријских објекаСпољнотрговинска размена привреде Региота, изградњом јавних објеката, изградњом саобраћајналне привредне коморе Пожаревац достигла је
ница, производњом готовог бетона, изградњом и
362.076,6 милиона евра у првих девет месеци 2020.
одржавањем путне мреже, кровним радовима, цевогодине, при чему је извоз износио 199.987,1 миливодима, инсталацијама, а и експлоатацијом камена и
она евра, а увоз 162.098,4 милиона евра. Остварени
глине, шљунка, песка, као и производњом металне,
суфицит у размени на нивоу Браничевског и Подупластичне и дрвене столарије.
навског управног округа износио је 37.879,1 милиПривредници чија је основна делатност изградња
она евра. Суфицит у робној размени остварили су
стамбених и нестамбених објеката имају велики
градови: Смедерево и Пожаревац, општине Велика
проблем да нађу квалификовану радну снагу. Добри
Плана, Смедеревска Паланка, Мало Црниће, Костоквалификовани занатски мајстори углавном одлалац, Жабари и Жагубица.
зе у иностранство. Ангажовање неквалификоване
Највећи обим спољнотрговинске размене у Порадне снаге доводи до пробијања рокова и њихово
дунавском округу реализовали су привредници из
ангажовање се одражава и на квалитет изграђених
Смедерева и Велике Плане док у Браничевском окобјеката. У последње време уложени су напори да
ругу привредници из Пожаревца и Малог Црнића.
се кроз стручно образовање (дуално образовање) у
На региону РПК Пожаревац извезено је робе у
сарадњи образовног система и привреде превазиђе
вредности од 199.978,1 милиона евра, што чини пад
овај проблем. Највећи проблем привредника је осим
од 1,6% у односу на исти период претходне године,
недостатка квалификоване радне снаге и недовољна
а увезено је робе у вредности од 162.098,4 милиона
упосленост.
евра, што чини пад од 9% у односу на исти период
Грађевинарство је још једна од грана која је због
прошле године. До пада спољнотрговинске робне
епидемије корона вируса претрпела велике штете.
размене дошло је највише због отежаног послоИпак и поред свих отежавајућих околности у Смевања компанија у последњих 7 месеци, услед пандереву ове године је завршена нова фабрика у индемије корона вируса. Покривеност увоза извозом
дустријској зони инвестиција привредног друштва
је 123,4% и већа је од покривености увоза у истом
Schwing Stetter доо, завршавају се радови на произпериоду претходне године, када је износила 114,1%.
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6.7. ПОЉОПРИВРЕДА
Пољопривредно земљиште: Према подацима из
Пописа пољопривреде 2012. године, укупне површине пољопривредног земљишта на територији Града
Пожаревца су 35.729 ха, од чега се користи 24.981 ха,
од тога оранице и баште заузимају 23.319 ха, ливаде
и пашњаци 938 ха, воћњаци 444 ха и виногради 99
ха. Педолошки састав земљишта одликује се скоро
искључиво плодним типовима, при чему чернозем,
гајњача, смоница и алувијално-делувијални наноси
чине 99,3 % плодног земљишта. Сетвена структура
је делимично усклађена са природним условима,
али нису у довољној мери развијени могући интензивни видови пољопривредне производње у смислу
покривености површина са изграђеним системима
за наводњавање-свега око 1 %. Укупна пољопривредна производња на подручју Града Пожаревца са
приградском општином Костолац обавља се на површини од 24.981 хектара од чега се производња ратарских култура одвија на 93%, воћарских култура на
1,9 % и винова лоза на свега 0,4 %.
Вишегодишњи засади: На територији Града Пожаревца, воћарство и виноградарство представљају
потенцијално значајну грану пољопривреде, на готово свим деловима територије, а неке од воћних
врста су нашле погодно место за интензивно гајење.
Већина воћних врста која се производи условљена
је различитим факторима, углавном климатским,
али и близином тржишта, хладњача, прерађивачких
капацитета и сушара. По статистичким подацима из
2012. године, укупне површине под виноградима су
заступљене на око 99 ха, а воћни засади на 478 ха,
од чега је плантажни начин гајења заступљен са око
130 ха, а екстензивним са 348 ха. Доминантне су
коштичаве воћне врсте, затим следе јабучасте, језграсте, а најмање су заступљене јагодичасте воћне
врсте. Шљива је по површинама и даље доминантна
врста са 209 ха, а затим следе јабука 61 ха, крушка 39 ха, кајсија 26 ха, вишња 26 ха, орах 61 ха и
бресква 15 ха. До сада доступни подаци показали су
се далеко од реалних (по подацима из 2005. године
воћњаци су били заступљени на око 1657 ха, а виногради на 832 ха), с тим што је претпоставка да је
добар део засада неевидентираних пописом такође
ван тржишне односно интензивне производње.
Сточни фонд: После ратарства, сточарство заузима друго место по обиму пољопривредне производње. Сточни фонд у 2002-2005. години изгледао
је овако: 9.261 говеда, 44.419 свиња, 12.187 оваца
и 381.897 живине. По подацима из 2012. године
број говеда смањио се на 5.819, свиња на 27.720,
број оваца смањио се на 9.465 као и број живине на
310.156, козе 2.098. Приметан је раст у област пчеларства захваљујући доброј организацији, удруживању и субвенцијама од стране локалне самоуправе,
тако да се број кошница из ранијег периода - Попис
пољопривреде 2012. године – са 6.674 попео на преко 17.000 комада у 2017. години. Претежни расни
састав: говеда – сименталска, холштајн фризијска,
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црвени холштајн; свиње - ландрас, јоркшир, пијетрен; овце – пиротска праменка, виртемберг, цигаје;
козе – домаће, алпске, санске. Капацитети објеката
за смештај говеда у м2: 17.042 – коришћени 5.881,
објекти за смештај свиња: 52.450 м2 – коришћени
25.114 м2, објекти за смештај кока носиља: 125.944
м2 - коришћени 56.915 м2, објекти за смештај остале
стоке: 44.794 м2 – коришћени 39.982 м2. Претежна
оријентација – производња меса, јаја и млека. Обзиром на тренутно стање као и очекиване последице
светске економске кризе, која је све присутнија, постоји ризик да се настави негативан тренд у погледу
обима и квалитета сточарске производње. Имајући
све наведено у виду, да би се постигле квалитативне
промене у сточарској производњи која ће обезбедити пристојну егзистенцију, мора да се пруже мере
подршке државе и локалне самоуправе са једне
стране, и стицање нових знања и вештине самих
пољопривредних произвођача са друге стране.
Механизација, опрема и објекти: Као основни
проблеми у пољопривреди уочавају се: уситњеност поседа, дугогодишња застарелост пољопривредне механизације, велика миграција становништва из села у градове и иностранство. Пољопривредна механизација на
територији града данас је стара у просеку oкo 5-10 година. Оживело је тржиште половне механизације а само
мали број произвођача је имао могућности да се кредитно задужи и обнови механизацију куповином нових
погонских и прикључних машина. Евидентно је да се
намеће потреба да се са укрупњавањем поседа ревитализује домаћа индустрија машина и опреме уз подршку
стратешких иностраних партнера, која би била усмерена ка потребама малих и средњих газдинстава до 50 ха
обрадиве површине. Бројно стање пољомеханизације,
опреме и објеката: трактори укупно 5.725, комбајни
301, берачи за кукуруз 809, плугови 3.593, тањираче
1.758, дрљаче 2.451, сетвоспремачи 1.062, ротофрезе
156, објекти за смештај примарних готових производа
– кошеви 4.152, амбари 2.649, силоси 61, сушаре 3 и
објекти за силажу 73, објекти за смештај пољопривредних машина и опреме 2.603, хладњаче 7, стакленици 3,
пластеници 164. На територији града број објеката за
смештај стоке изгледа овако: објекти за смештај говеда
2.152, за смештај свиња 4.694, за смештај кока носиља
2.236, смештај остале стоке 2.328. (извор-подаци из Пописа пољопривреде 2012. године)
Коришћењем средстава из Буџетског фонда за
развој пољопривреде приметан је тренд интензивирања пољопривредне производње (2020. године 270
газдинстава користило је средства фонда).
Реализација Програма подршке спровођења
пољопривреде политике и политике руралног развоја у претходним годинама
Година
2017.
2018.
2019.
2020.

Планирано (у РСД)
43.164.824,00
18.965.055,00
30.241.088,00
31.481.310,00

Реализовано (РСД)
41.208.104,00
19.474.704 ,00
21.525.327,00
36.938.674,00
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На основу досадашњих искустава најбољи вид
мере подршке је подстицај за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава односно
набавка механизације и опреме за пољопривредну
производњу. Набавком прикључних машина, постигнути су очекивани ефекти обнове старе механизације и опреме. Подстицаји за изградњу пластеника
и подизање нових вишегодишњих засада воћа знатно је повећало површину у нашем крају под повртарским и воћарским културама (крушком, јабуком,
лешником, орахом и боровницом). Подстицаји за
инвестиције у пољопривреди за меру подршке за
сектор пчеларство у оквиру мере набавке опреме и
лекова, повећан је број кошница. Такође је и велико
интересовање за кредитну подршку односно суфинансирање камата за пољопривредне кредите.
Пописом пољопривреде који је најављен за 2021.
годину очекује се стварни фактички статистички регистар газдинстава као јединствени катастар
власника пољопривредног земљишта. Пописом се
прикупљају подаци о структури пољопривредних
газдинстава, локације газдинстава, земљишни фонд,
коришћење пољопривредног земљишта, површине
под усевима, површине воћњака и винограда, наводњавање, број стоке, механизација, радна снага,
број кошница пчела, пољопривредни објекти и сл.
Попис је битан јер ће се од мера аграрне политике
које се буду доносиле зависити субвенционисање
производње и подршка пољопривредним произвођачима како на републичком тако и на локалном
нивоу. Добијени подаци користиће се за анализу досадашњих мера у пољопривреди и креирању одрживе пољопривреде у наредном периоду.
У периоду 2017. до 2020. године, највећи број
регистрованих пољопривредних газдинстава је био
2017. године када је износио 2.138. након тога у
2018. години долази до благог пада на 1.951 регистрованих пољопривредних газдинстава. Свакако се
уочава тренд даљег пораста броја јер он у 2020. години износи 1.975.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПЕРИОДУ
ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ
Година

2017.
2018.
2019.
2020.

Извор: Управа за трезор

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава
2.138.
1.951
1.960
1.975
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6.8. ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА

ТРЖИШТУ РАДА
Тржиште рада представља укупну понуду и
тражњу за радном снагом. С једне стране, имамо
лица која своја професионална знања и вештине
нуде послодавцима, а с друге стране имамо послодавце којима је потребна радна снага одређене образовне и квалификационе структуре. Примарна
функција тржишта рада је да успостави равнотежу
између понуде и тражње радне снаге.
Према областима делатности највеће потребе исказују прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало, образовање и грађевинарство док према
подручјима рада највеће потребе исказују трговина,
угоститељство и туризам, економија, право и администрација, машинство и обрада метала и васпитање и образовање. Исто тако, претходни период
карактерише веома слаба територијална и професионална покретљивост радне снаге.
Привредну структуру на подручју Града Пожаревца карактерише доминација рударско–енергетског
комплекса и пољопривреде, уз релативно развијене
делатности терцијарног сектора. Потенцијале привредног развоја на подручју Града Пожаревца, поред
природних ресурса и резерви угља (пре свега лигнита), нафте и гаса, као и налазишта глине и кварцног
песка, шљунка и песка дуж токова реке Велике Мораве и Дунава представљају и велике могућности
развоја пољопривреде и прерађивачке прехрамбене
индустрије, имајући у виду добре геолошке и друге
природне услове за постизање конкурентности у готово свим гранама пољопривредне производње.
Према званичним подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних субјеката
је следећи:
- 3.044 регистрованих привредних субјеката,
- 2.326 предузетника,
- 718 привредних друштава.
6.9. ЗАПОСЛЕНОСТ
Структура запослености по региону/граду
ТЕБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА УКУПНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА У ПЕРИОДУ ОД 2017. ДО 2020.
ГОДИНЕ.
Година

2017.
2018.
2019.
2020.

Укупан број запослених
на територији Града
Пожаревца
21748
22187
22277
22274

Извор: Републичког завода за статистику РС
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Како се из табеле може видети, од 2017. године запосленост је расла, да би највећа запосленост забележена
у 2019. години када је износила 22277. Затим се бележи благи пад броја запослених у 2020. години када је
износио 22274.
Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 2019. годину је:
Регион/Град

Укупно

Запослени у
правним лицима
(привредна
друштва,
предузећа, установе,
задруге и друге
организације)
Браничевски округ
41.903
28.291
Град Пожаревац
22.277
18.342
Пожаревац
16.231
12.624
Костолац
6.046
5.718
Извор: - Републички завод за статистику Србије

Приватни
Регистровани
предузетници (лица индивидуални
која самостално
пољопривредници
обављају делатност)
и запослени код
њих
8.116
3.257
2.968
289

5.496
679
640
39

Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 2020. годину је:
Приватни
Регистровани
Запослени у
индивидуални
правним лицима предузетници (лица
која самостално
пољопривредници
(привредна
обављају делатност)
друштва,
предузећа, установе, и запослени код
њих
задруге и друге
организације)
Браничевски округ
41.636
28.198
8.330
5.108
Град Пожаревац
22.274
18.306
3.331
637
Пожаревац
16.245
12.599
3.047
599
Костолац
6.030
5.707
284
38
Извор: - Републички завод за статистику Србије
Регион/Град

Укупно

- Укупан број запослених на подручју Браничевског округа у 2020. години је 41.636, што је за 267 мање у
односу на 2019. годину када је укупан број запослених износио 41.636 радног становништва.
У Граду Пожаревцу укупан број запослених у 2020. години је износио 22.274, што је 53,50% запослених
у читавом округу. У односу на 2019. годину овај број је мањи за 3.
- Проценат запослених у правним лицима на територији града у 2020. години чини 64,92% ове категорије
у Браничевском округу.
- Приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих у укупном броју
запослених у Браничевском округу су заступљени са 39,99 % док 12,47 % регистровани индивидуални
пољопривредних произвођача.
Структура запослених по секторима
Регион / Град
Браничевска област
Година
2019.
2020.
Укупно
41.903
41.636
Снабдевање
3.371
1.441
електричном
енергијом, гасом и
паром
Саобраћај и
1.957
1.899
складиштење
Здравство и
3.490
3.540
социјална заштита
Прерађивачка
5.206
5.169
индустрија

Град Пожаревац
2019.
2020.
% 2020.
22.277
22.274
3.261
1.328 5,96

Пожаревац
2019.
2020.
16.231
16.245
223
330

Костолац
2019.
2020.
6.046
6.030
3.038
998

1.294

1.278 5,74

832

799

463

479

2.051

2.088 9,37

1.933

1.958

119

130

3.084

3.108 13,95

2.192

2.223

891

885
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Грађевинарство
1.883
2.006
1.042
Образовање
2.790
2.760
1.216
Трговина на
6.092
6.266
3.128
мало и велико
и поправка
моторних возила
Државна управа
2.944
2.907
1.761
и обавезно
социјално
осигурање
Административне
1.885
1.787
1.678
и помоћне
услужне
делатности
Рударство
448
2.244
80
Снабдевање водом
640
682
367
и управљање
отпадним водама
Услуге смештаја и
1.604
1.610
641
исхране
Информисање и
408
426
226
комуникације
Финансијске
444
466
318
делатности
и делатност
осигурања
Пословање
27
29
22
некретнинама
Стручне, научне,
993
1.044
481
иновационе
и техничке
делатности
638
703
337
Уметност, забава и
рекреација
Остале услужне
815
813
399
делатности
Извор: - Републички завод за статистику Србије

Анализом података из 2020. године који говоре о
структури запослених према секторима делатности,
види се да је у следећих 18 сектора делатности у
Граду Пожаревцу 53,50% запослених у односу на
читав округ, док је од укупног броја запослених
22.274, у Пожаревцу запослено 72,93%, односно
16.245 запослених.
Ако посматрамо учешће у укупној запослености
ових делатности на нивоу Града Пожаревца можемо
уочити следеће:
Запосленост у сектору трговина на мало и велико и поправка моторних возила заступљена у
највећем проценту и износи 14,24%, а затим следи
запосленост у прерађивачкој индустрији која износи 13,95%.
Најмањи број запослених је у сектору пословање
некретнинама и износи 0,11%.
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1.062 4,77
1.204 5,41
3.171 14,24

1.030
984
2.886

1.043
974
2.940

12
233
241

19
230
231

1.700 7,63

1.737

1.678

24

22

1.613 7,24

922

744

757

869

1.964 8,82
400 1,80

66
305

50
343

14
62

1.914
57

635 2,85

596

588

44

47

243 1,09

220

239

6

4

330 1,48

307

320

11

10

25 0,11

22

25

-

-

509 2,29

450

474

31

35

376 1,69

311

348

26

28

409 1,84

370

380

30

29

6.10. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
- У анализама кретања и карактеристика незапослених лица користе се два различита показатеља и то:
- Лица која траже запослење – то су сва евидентирана незапослена лица без обзира на њихову
спремност за тражење посла.
- Активна незапослена лица – активна лица и одмах спремна за рад.
У наредној табели дајемо преглед кретања броја
незапослених лица, новопријављених и претходно
радно искуство на дан 31.12.2020. године
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА НОВОПРИЈАВЉЕНИ

Укупно
Жене

3485
2178
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Претходно радно искуство
Први пут траже запослење- Били у радном односу –
без радног искуства
радно ангажовани
1.615
1.967
971
1.207

2842
1674

Извор : НСЗ, филијала Пожаревац
3.045. Овај пораст незапослености се може објаснити чињеницама да највећи број послодаваца није
био у могућности да повећава обим пословања у
2020. години, што је условило мању потражњу за
радном снагом, као и повратком одређеног броја
лица са привременог рада у иностранству.
Гледано по степену стручне спреме тј. квалификационој структури лица, у I и II степену стручне спреме спадају у категорију теже запошљивих, односно
у категорију лица без квалификација/са ниском квалификацијом и највећи број незапослених је управо
у овој категорији и у 2020. години укупно износи
1.389. У претходне три године укупан број лица без
квалификација/ниско квалификованих прати континуирано благ пораст, уз повећано учешће жена.
Ако посматрамо по квалификационој структури
лица од III до VIII степена стручне спреме, највећи
број незапослених лица је са IV степеном.

За потребе даље анализе искључиво ће се анализирати „лица која траже запослење“ без осврта
на њихову тренутну спремност или неспремност за
рад, те је овај број приказан у наредној табели.
ГОДИНА
2017.
2018.
2019.
2020.

Незапослена лица
5.103
3.283
3.045
3.485

Извор : НСЗ, филијала Пожаревац
Уочавамо да се број незапослених „лица која траже запослење“ у последње четири године смањивао, све до 2020. године када уочавамо пораст броја
незапослених лица који износи 3.485 и који је за 440
лица већи у односу на 2019. годину када је износио
Година Укупно
2017.
5.103
2018.
3.283
2019.
3.045
2020.
3.485

Жене
2.928
2.429
2.308
2.178

I
1972
1569
1362
1.339

II
120
88
80
50

III
967
703
672
613

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац
Према подацима из Националне службе за запошљавање за период 01.01.2020 – 31.12.2020. године
укупно пријављених потреба незапослених је 211
из разних области.
7. ЕКОНОМСКИ АГРЕГАТ
За потребе економске анализе, као показатељ је
коришћен економски агрегат. Он се користи у анализама и програмима локалних самоуправа, а израГодина

2017.
2018.
2019.
2020.

Укупан број
запослених

Просечна бруто
зарада (у ЕУР*)

21748
22187
22277
22274

553,80
629,60
684,39
742,78

IV
1354
1075
1011
948

V
12
10
11
10

VI-1
169
130
136
103

VI-2
145
103
131
114

VII-1
374
300
346
305

VII-2
1
2
1
3

VIII
1
1
0
0

чунава се из производа укупног број запослених у
датој локалној самоуправи и просечне бруто зараде
по једном запосленом. Он је збирни показатељ, јер
даје заједничку вредност приказану у еврима, која
представља резултат економске активности дате локалне самоуправе. Предности његовог коришћења
су то што је врло јасан, лако се израчунава и пружа
упоредивост.

Економски агрегат
Укупно
(ЕУР)
12.044.042,4
13.968.935,20
15.246.156,03
16.544.681,72

Индекс раста
Индекси у односу на зарада у односу на
претходну годину
претходну годину
115,98
109,15
108,52

113,69
108,70
108,53

Извор : Републички завод за статистику (* по средњем курсу на дан 31.12. за наведену годину)
У анализираном периоду од 2017. до 2020. године, економски агрегат Града Пожаревца је имао
највећу вредност у 2018. години, а након тога се бележи његов мањи пад.

Узимајући у обзир све наведено, приказано кроз
анализу стања привреде, свакако постоји потреба за
доношењем Програма локалног економског развоја
Града Пожаревца као значајног инструмента за побољшање пословне климе у локалној самоуправи.
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8. ОПИС ПРОГРАМА
У циљу привредног и друштвеног развоја Града
Пожаревца и стварања пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, а у складу са Законом о
улагањима, овим Програмом, утврђују се:
• општи и специфични циљеви програма,
• циљне групе,
• програмске мере,
• инструменти реализације програмских мера,
• врста, висина и обим за доделу подстицаја,
• законски оквир, услови и начин доделе подстицаја,
• механизми доделе и праћења трошења средстава.
Овај програм je скуп свих прописа који представљају основ за доделу државне помоћи - регионалне и de minimis државне помоћи.
Процењени износ средстава за Програм је
25.000.000,00 динара. Конкретна средства за сваку
програмску меру биће одређена годишње Одлуком
о условима и начину реализацији Програма. Поред
конкретног износа средстава годишњом Одлуком о
условима и начину реализацији Програма ће се одредити и инструмент доделе средстава као и мера
или мере које ће се у току године подржати а све у
зависности од буџетских могућности локалне самоуправе за одређену годину.
Обавеза Града Пожаревца је да на основу увида у
документацију достављену од привредног субјекта
утврди како и на који начин додела средстава утиче
на реализацију пројекта било да се ради о инвестиционом пројекту или пројекту који за циљ има побољшање конкурентности привредног субјекта.
Приликом оцене утицаја доделе средстава код
инвестиционих пројеката у оквиру мере Привлачења инвеститора, локална самоуправа оцењује да
ли додела средстава утиче на: знатно повећање величине пројекта, или 2) знатно повећање укупног
износа средстава које привредни субјект улаже у
пројекат, или 3) знатно повећање брзине реализације пројекта, или 4) реализацију пројекта, који без
доделе средстава не би могао да буде остварен.
Локална самоуправа има обавезу да изради елаборат уколико додељује грађевинско земљиште са
умањеном или без накнаде, сем у случају када се
ради о пројекту од значаја за који одлуку о оправданости доделе доноси Влада Републике Србије1.
Исто тако уколико се додељује пословни простор у
јавној својини са умањеним или без накнаде2 закупа
локална самоуправа има обавезу да уради елаборат.
1 Елаборат се израђује у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
2 У складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања и других имовинских права, као и у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
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Поред наведеног Град Пожаревац у складу са
овим Програмом има обавезу да редовно води евиденције о додељеним средствима и изабраним корисницима које ће у складу са правилима за доделу
државне помоћи достављати Комисији за контролу
државне помоћи а како је прописано чланом 50. Закона о контроли државне помоћи. Исто важи и за
државну помоћ мале вредности и извештавање Комисије за контролу државне помоћи по овом основу.
Члан 7. Закона о контроли државне помоћи дефинише кумулацију државне помоћи: „кумулација
представља збир додељене државне помоћи која
има јединствен циљ и намену независно од врсте,
инструмента доделе и даваоца државне помоћи. У
циљу утврђивања преосталог дозвољеног износа
конкретне државне помоћи, давалац је дужан да,
пре доделе државне помоћи од корисника прибави
писану изјаву да ли му је и по ком основу претходно
додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове, и изврши кумулацију. Оправдани трошкови су
трошкови за које је дозвољено доделити државну
помоћ у зависности од врсте и намене државне помоћи. Влада ближе уређује правила кумулације“.
Водећи се тиме Град Пожаревац прописује да се
средства добијена у складу са Програмом збрајају
са другим средствима добијеним од осталих нивоа
власти за исте оправдане трошкове и то тако што
се примењује најповољнија висина државне помоћи
утврђена Уредбом о правилима за доделу државне
помоћи, Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 23/21) и Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности
(de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, број
23/21), а која представља горњу границу до које је
дозвољено доделити укупан износ државне помоћи,
без обзира да ли се средства додељује по основу
једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних државних помоћи, и да ли су средства
додељена од стране Републике Србије, аутономне
покрајине или јединица локалне самоуправе.
De minimis државна помоћ која се додељује у
складу са овим Програмом кумулира се са другим
добијеним средствима означеним као de minimis
државна помоћ, додељеним у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, до горње
границе од 23.000.000 динара. Ова врста државне
помоћи се може кумулирати са другим врстама државне помоћи која се додељује за исте оправдане
трошкове само до висине (интензитета) државне
помоћи која представља горњу границу до које се
може доделити укупан износ државне помоћи. Уколико ова врста државнe помоћи није додељена за
одређене оправдане трошкове или се њима не може
приписати, може се кумулирати са другим категоријама државне помоћи у складу са припадајућим
правилима о државној помоћи.
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8.1. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
Општи циљ Програма је допринос економском
развоју Града Пожаревца кроз успостављање повољног пословног окружења.
Специфични циљеви Програма су:
1) унапређење пословања постојеће привреде
Града Пожаревца, унапређење инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности,
стварање услова за привлачење инвеститора,
пружање подршке за развој малих и средњих
предузећа, подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва,
2) стварање услова за оснивање нових предузећа,
подстицање услова за отварање нових радних
места, стварање услова за стицањем практичних знања и вештина за самосталан рад, нарочито младих људи и теже запосливих,
3) стварање нових производа, креирање локалног финансијског и админстративног оквира
за доделу субвенција, јачање конкурентности
привреде,
4) позиционирање Града Пожаревца као снажног привредног центра у региону и шире,
стварање пожељне средине за инвестирање,
пословање и живот,
5) као и подстицај увођењу нових технологија и
иновација у производне процесе у функцији
стварања нових вредности и повећање извоза
са територије Града Пожаревца.
Сви циљеви су формулисани тако да буду јасни и
проверљиви и да их је могуће квантификовати кроз
мерљиве индикаторе, као што су: број нових запослених, број нових предузећа, број нових производа и слично. Наведеним се постиже пуна контрола
трошења средстава уз увек доступан преглед ефеката програмског трошења средстава.
8.2. ИНСТРУМЕНТИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТВА
Инструменти (облици) доделе средстава представљају начин на који Град Пожаревац предаје
конкретна средства појединачним корисницима и
представљају:
- субвенције и субвенционисана каматна стопа
на кредите;
- подстицаји,
- отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у својини Града по цени мањој од
тржишне цене или без накнаде,
- давањем у закуп непокретности у јавној својини Града, испод цене или без накнаде, ван
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а у циљу реализације инвестиционог пројекта,
- Било које одрицање од изворних прихода јединице локалне самоуправе.
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9. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Циљне групе су сви они који могу бити корисници подстицаја у складу са Програмом и то:
• Домаћи инвеститори,
• Страни инвеститори,
• Микро, мали и средњи привредни субјект,
• Велики привредни субјекти,
• Предузетници.
Домаћи инвеститори и страни инвеститори су
сви инвеститори из Србије и иностранства, уколико
отварају предузеће на територији Града Пожаревца
или отварају нова представништва.
Привредни субјект је свако привредно друштво
и предузетник које, независно од правног облика и
начина финансирања, у обављању делатности производње или промета робе или пружања услуга на
тржишту користи државну помоћ у било ком облику, изузев привредног субјекта у поступку приватизације.
Мали привредни субјект јесте привредни субјект
који има мање од 50 запослених и годишњи промет
или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се
уређује државна помоћ;
Средњи привредни субјект јесте привредни
субјект који има од 50 до 250 запослених и годишњи
промет који не прелази 50 милиона евра или укупни
годишњи биланс стања који не прелази 43 милиона
евра у складу са прописом којим се уређује државна
помоћ;
Велики привредни субјект јесте привредни
субјект који има преко 250 запослених и годишњи
промет преко 50 милиона евра или укупан годишњи
биланс стања преко 43 милиона евра у складу са
прописом којим се уређује државна помоћ.
Микро предузеће јесте привредни субјект који
има мање од 10 запослених и/или пословни годишњи приход мањи од 700.000 евра, и/или просечну вредност пословне имовине (израчунато као
аритметичка средина вредности на почетку и на
крају пословне године) до 350.000 евра, а у складу
са прописом који регулише ову област.
Приликом одређивања величине привредног
субјекта и његове повезаности са другим привредним субјектима Град Пожаревац као давалац државне помоћи ће се водити прописаним условима
у Уредби о правилима за доделу државне помоћи,
Уредби о условима и критеријумима усклађености
регионалне државне помоћи („Службени гласник
РС“, број 23/21) и Уредби о правилима и условима
за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, број 23/21).
10. ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Програмом су у складу са Законом о улагању,
предвиђене три програмске мере то:

Страна 20 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Подстицање запошљавања.
2. Привлачење инвеститора.
Ова мера се реализује путем следећих инструмената:
2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у својини Града по
цени мањој од тржишне цене или без
накнаде.
2.2. Давањем у закуп непокретности у јавној својини Града, испод цене или без
накнаде, ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда,
а у циљу реализације инвестиционог
пројекта.
2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава за набавку постројења, машина и
опреме, неопходне за обављање делатности, проширење капацитета или започињање производње.
3. Подстицање конкурентности.
Ова мера се реализује путем следећих инструмената:
3.1. Производне иновације које имају могућност директне примене и дефинисане
користи у ланцу вредности производа.
3.2 Подршку развоја кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима
или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима.
3.3 Добијања међународних сертификата са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.
3.4 Обезбеђивање средстава за проширење
или изградњу нових производних капацитета.
3.5 Олакшавање приступа финансијском
тржишту кроз субвенционисање камата на
динарске кредите.
10.1. ПРОГРАМСКА МЕРА 1.- ПОДСТИЦАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Ова мера се реализује у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, кроз Локални акциони
план запошљавања Града Пожаревца на годишњем
нивоу, путем кога се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и
мере који ће се реализовати, укључујући и укупан
износ расположивих финансијских средстава.
10.2. ПРОГРАМСКА МЕРА 2. -ПРИВЛАЧЕЊЕ
ИНВЕСТИТОРА
Ове мера представља регионалну државну помоћ.
Мера представља подршку инвеститорима да реализују инвестициони пројекат који се реализује доделом средства за инвестиционе пројекте било да се ради
о greenfield или brownfield инвестицији, који у свом оп-
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ису имају улагање у материјалну и нематеријалну имовину и који резултирају новим запошљавањем.
За реализацију мере за привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће оправдане
трошкове улагања у:
а) нова радна места повезана са почетним улагањем;
б) почетна инвестициона улагања (материјална и
нематеријална имовина, улагање у земљиште,
зграде, постројења, машине, патенте, лиценце
и сл.) у вези са:
1) оснивањем новог правног лица;
2) проширењем постојећег капацитета;
3) диверсификацијом постојећег производног
програма у нове производе и
4) битним променама у целокупном производном процесу постојећег правног лица.
Под почетним улагањем се подразумева и стицање имовине лица које је престало или би престало са радом да га није купио улагач који није повезан са продавцем (преузимање), с тим да се стицање
удела у привредном друштву не сматра се почетним
улагањем.
Програм се неће у примењивати на инвестиционе пројекте који су условљени:
1) извезеним количинама, оснивањем и радом
дистрибуционе мреже у иностранству или
осталим текућим трошковима корисника државне помоћи који су директно повезани са
извозном делатношћу;
2) давањем предности коришћењу домаће робе у
односу на увезену робу;
3) обавезом корисника да користи робу која је
произведена у Републици Србији или услуге
које су пружене у Републици Србији;
4) ограничавањем корисника да користи резултате истраживања, развоја и иновација у Републици Србији;
5) обавезом корисника да има седиште или представништво у Републици Србији, осим у тренутку исплате државне помоћи.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере за привлачење инвеститора одређује
се на основу оправданих трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу
на висину инвестиције, а повезана је са новоотвореним радним местима.
Имајући у виду да се средства могу доделити
у облику субвенција Град Пожаревац ће средства
субвенција која се додељује у облику бесповратних
средстава приказати у бруто износу, тј. износу пре
одбитка пореза и других накнада. У свим другим
случајевима Град Пожаревац ће износ државне помоћи приказати у облику бесповратних средстава,
тј. у њиховој (бруто) новчаној противвредности.
Износ државне помоћи која се не додељује у облику бесповратног средства, једнак је бруто новчаној
противвредности бесповратног средства.

14. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Приликом доделе средстава Град Пожаревац као
давалац регионалне инвестиционе државне помоћи
ће водити рачуна о критеријумима транспарентности које испуњавају инструменти (облици) доделе државне помоћи, а које је јединица локалне самоуправе може да додели, као што су субвенција и
субвенционисана каматна стопа на кредитe и други
инструменти у складу са законом (додела грађевинског земљишта са умањеном или без накнаде, одобрење закупа са умањеном или без накнаде и друга
умањења локалних изворних прихода).
Уколико се исплата средства буде вршила у више
рата оправдани трошкови ће бити дисконтовани на
њихову вредност у тренутку доделе при чему се Пожаревац обавезује да за дисконтовање користи дисконтну стопу која важи у тренутку доделе.
Сви домаћи и страни инвеститори, микро, мали
и средњи привредни субјекти и предузетници, као
корисници државне помоћи, имају обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док велики привредни субјекти, када испуне
квоту запослења радника са територије Града Пожаревца, могу да запосле и раднике са територија
других јединица локалне самоуправе.
Корисник подстицаја, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком
запосленом редовно исплаћује зараду у складу са
прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде
у Републици Србији прописане за месец за који се
исплаћује зарада, за све уговорено време .
Висина средстава која могу бити додељена
одређује се у складу са оправданим трошковима
улагања и директним и индиректним ефектима улагања и у односу на висину предвиђене инвестицијe,
а повезана је са новоотвореним радним местима.
Оправдани трошкови улагања
Оправдани трошкови улагања су:
1) трошкови улагања у материјалну и нематеријалну имовину;
2) процењени трошкови зарада за новоотворена
радна места повезана са улагањем у двогодишњем периоду;
3) комбинација трошкова из тач. 1) и 2) овог
става, под условом да добијени износ не премашује износе из тачке 1) или тачке 2) овог
става, у зависности од тога који је износ већи.
Материјална имовина обухвата непокретности
(земљиште, зграде, грађевине и др), постројења,
машине и опрему.
Нематеријална имовина нема физички или финансијски облик, а обухвата право на патент, лиценцу, know-how или друга права интелектуалне
својине.
Трошкови зарада су укупан износ који корисник
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државне помоћи стварно плаћа за рад запосленог и
обухватају бруто зараду, односно зараду пре одбитка пореза и доприноса.
Оправдани трошкови за учеснике на тржишту
који се разврставају у микро, мала и средња правна лица су и трошкови припреме студија изводљивости и консултантских услуга који се односе на
почетно улагање ако висина државне помоћи износи до 50% стварно насталих трошкова, при чему
морају да буду испуњени и допунски услови из
Уредбе о условима и критеријумима усклађености
регионалне државне помоћи („Служени гласник
РС“, бр. 23/21).
Почетно улагање мора опстати у истом подручју
најмање пет година, односно у случају микро, малих и средњих привредних субјеката три године
након завршетка пројекта, при чему је замена постројења или опреме која је у том периоду застарела или се покварила, дозвољена.
Имовина која се стиче улагањем мора бити нова,
осим када имовину стичу микро, мала и средња
предузећа где не може бити старија од 5 година. У
случају преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Закуп постројења или машина мора да буде у
облику финансијског лизинга и да садржи обавезу
корисника помоћи да купи имовину по истеку периода закупа.
Неће се сматрати за оправдане трошкове, трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме у сектору транспорта.
Имовина која се стиче преузимањем и само ако
је купљена од трећег неповезаног лица и по тржишним условима, може се сматрати оправданим трошком.
Ако мало привредно друштво преузме члан породице првобитног власника или запослени неће се
сматрати да је имовину купило повезано лице и
трошак те куповине представља оправдани трошак.
У случају када је за стицање имовине циљног
друштва државна помоћ већ дата купцу пре куповине имовине, трошкови те имовине се одузимају
од оправданих трошкова повезаних са преузимањем
циљног друштва.
У случају стицања имовине преузимањем, оправдани трошкови улагања, осим трошкова куповине имовине могу бити и трошкови додатног
улагања.
Оправдани трошкови улагања великог правног
субјекта на тржишту у циљу битне промене у производном процесу морају бити већи од трошкова
амортизације у претходне три фискалне године за
имовину која је повезана са делатношћу која се
модернизује. Оправдани трошкови улагања у циљу
диверсификације производног програма морају
бити најмање 200% већи од књиговодствене вред-
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ности имовине која се поново користи, а која се
књижи у фискалној години пре почетка радова.
Оправдани трошкови улагања у нематеријалну
имовину подразумевају да ту имовину искључиво
употребљава корисник средстава и да на њу обрачунава амортизација у складу са важећим прописима. Нематеријалну имовину корисник може да купи
само од трећег лица које није повезано са њим и по
тржишним условима. Нематеријална имовина за коју
се додељује средства, мора бити исказана у билансу
стања корисника државне помоћи, најмање пет година односно три године, ако је корисник МСП. Ако
је корисник средстава велико правно лице, учешће
трошкова нематеријалне имовине у укупним оправданим трошковима улагања може бити до 50%.
Корисник регионалне државне помоћи за улагање мора да обезбеди финансијско учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених средстава или спољним финансирањем,
које не садржи било који облик јавне помоћи.
Износ регионалне инвестиционе државне помоћи обрачунате на основу зарада не сме да премаши одређени проценат трошкова зараде запосленог
у периоду од две године и не сме прећи 50% ових
оправданих трошкова .
Град Пожаревац налази се у североисточном делу
Србије на осамдесетак километара југо-источно од
Београда, са 27 насељених места (25 сеоских и 2
градска насеља) у којима живи укупно 75.334 становника. Према степену развијености локалних самоуправа, Град Пожаревац је сврстана у прву групу
градова и општина чији је степен развијености изнад
републичког просека. Утврђивање степена развијености мери се као збир зарада и пензија у јединици
локалне самоуправе и прихода буџета по искључењу
средстава добијених на име отклањања последица
ванредних околности, исказан по глави становника и
коригован факторима демографских промена и депопулације (демографски раст/пад), социјалном и економском развијеношћу (стопа незапослености) и развојним могућностима општине (степен образовања).
Град Пожареавац као давалац државне помоћи
се приликом одређивања интензитета државне помоћи водио тиме да се Република Србија сматра као
једно подручје чији је БДП по становнику нижи или
једнак 45% просека у ЕУ-27, до израде мапе регионалне помоћи3
Средства која се додељују према оправданим
трошковима у процентуалном износу су дата у
следећој табели, сходно члану 15.став 1.тачка 1) и
става 4. Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи( „Служени гласник РС“, бр. 23/21) и зависе искључиво
од расположивих буџетских средстава, с тим да се
повећање средстава показано у табели не односи велике инвестиционе пројекте.
3 Члан 15. став 2. Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи
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Величина привредног
субјекта

Основни % Додатни %

Велики

50

Средњи

50

10

Мали/микро/предузетници

50

20

Интензитет регионалне државне помоћи мора
да буде у складу са дозвољеним интензитетима утврђеним у наведеној уредби.
Сходно наведеном, могућа висина додељених
средства је:
1) пројекте у производом сектору и сектору услуга код којих оправдани трошкови улагања
износе у динарској противвредности до 5.000
евра по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и
којим се обезбеђује отварање најмање 2 нова
радна места. За ову врсту пројеката је могућа
висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања за велике
привредне субјекте, односно до 60% за средње
привредне субјекте и до 70% за мале/микро/
предузетнике.
2) пројекте у производном сектору и сектору
услуга код којих оправдани трошкови улагања износе у динарској противвредности до
10.000 евра по средњем курсу Народне банке
Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 3
нова радна места. За ову врсту пројеката је
могућа висина додељених средстава до 50%
вредности оправданих трошкова улагања за
велике привредне субјекте, односно до 60% за
средње привредне субјекте и до 70% за мале/
микро/ предузетнике
3) пројекте у производном сектору и сектору
услуга код којих оправдани трошкови улагања износе у динарској противвредности до
15.000 евра по средњем курсу Народне банке
Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 5
нових радних места. За ову врсту пројеката,
могућа висина додељених средстава је 50%
вредности оправданих трошкова улагања за
велике привредне субјекте, односно до 60% за
средње привредне субјекте и до 70% за мале/
микро/ предузетнике.
4) Пројекте у производном сектору, код којих
оправдани трошкови улагања износе најмање
у динарској противвредности до 50.000 ЕУР
по средњем курсу Народне банке Републике
Србије на дан подношења пријаве и којима се
обезбеђује отварање најмање 10 нових радних
места; За ову врсту пројеката је могућа висина
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додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања за велике привредне субјекте, односно до 60% за средње
привредне субјекте и до 70% за мале/микро/
предузетнике.
5) Пројекте у производном сектору код којих су
оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности до 100.000 ЕУР по
средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се
обезбеђује отварање најмање 20 нових радних
места; За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања за велике привредне субјекте, односно до 60% за средње
привредне субјекте и до 70% за мале/микро/
предузетнике.
6) пројекте у производном сектору код којих
су оправдани трошкови улагања најмање у
динарској противвредности до 500.000 ЕУР
по средњем курсу Народне банке Републике
Србије на дан подношења пријаве и којима се
обезбеђује отварање најмање 70 нових радних
места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања за велике привредне субјекте, односно до 60% за средње
привредне субјекте и до 70% за мале/микро/
предузетнике.
Укупан износ средстава, која се могу доделити у
складу са овим Програмом и Одлуком о условима и
начину реализације овог програма, за сваку буџетску годину, одређује се у апсолутном износу, уз
обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног
интензитета горе наведених у тачкама од 1) до 6).
Обзиром да се интензитет државне помоћи утврђује у односу на износ оправданих трошкова за
које се додељује државна помоћ Град Пожаревац ће
у складу са условима из Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 23/21) оправданост трошкова доказати путем исправа које морају
да садрже јасне, конкретне и ажуриране податке добијене од корисника државне помоћи као што је на
пример пословни план корисника.
Услови под којима могу бити додељена средства
за све инструменте планиране овом Програмом
Услови под којима могу бити додељена средства
за све инструменте планиране овом Програмом су:
1) да реализација инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте не траје дуже од пет
година, а у случају средњих, микро и малих
привредних субјеката и предузетника да не
траје дуже од три године,
2) да инвестициони пројекат и новоотворена радна места повезана са истим морају опстати у
истом подручју најмање пет година за велике
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привредне субјекте, а у случају микро, малих
и средњих привредних субјеката, као и предузетника три године, након завршетка пројекта,
3) да радно место буде непосредно повезано са
почетком инвестиционог пројекта, а отворено
је у року од три године у случају микро, малих
и средњих привредних субјеката и предузетника, односно од пет година у случају великих
привредних субјеката од завршетка инвестиције, а од датума када је радно место први пут
попуњено,
4) да се укупно достигнути број запослених код
корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду
од најмање пет година, ако је у питању велики
привредни субјект, односно у периоду од најмање три године, ако је у питању микро, мали
и средњи привредни субјект и предузетници,
5) да улагање мора да резултира нето повећањем
броја запослених у привредном субјекту у
поређењу са просечним бројем запослених у
протеклих 12 месеци, а у случају да се радно
место затвори у том периоду, мора се одузети
од броја новоотворених радних места.
Привредни субјект може конкурисати за доделу
средстава подстицаја и у наредним годинама, односно најдуже до три фискалне године, а у складу
са овим Програмом и Одлуком о условима и начину
реализације Програма за сваку буџетску годину и са
поднетом конкурсном документацијом.
Инвеститор мора доставити Граду Пожаревцу
средства обезбеђења (банкарску гаранцију или меницу) на укупан износ додељених средстава, а за
укупно трајање инвестиционог пројекта, односно
до извешења обавеза по основу закљученог Уговора
о додели стредства, што је детаљније дефинисано у
делу 11. Услови и начин доделе средстава.
Велики привредни субјект коме је Град одобрио
средства подстицаја мора одржати инвестициони пројекат на истој локацији, као и број запослених, пет година након реализације инвестиционог
пројекта (5+5), а микро, мали и средњи привредни
субјект, као и предузетник три године након реализације истог (3+3).
Целокупну процедуру праћења реализације програма спроводи Комисија за надзор, која о резултатима извештава надлежни орган, који доноси закључак
о усвајању извештаја и мерама које комисија предложи. О правилима и начину рада комисије одлучује
свака комисија независно. Овим путем општина Пожаревац испуњава своју дужност члана 20. Уредбе о
условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи, а који прописује обавезу даваоца
државне помоћи да врши контролу трошења јавних
средстава и коришћења тих средстава за доделу регионалне државне помоћи, и у обавези је да врши
надзор да ли корисник државне помоћи троши средства у предвиђеном износу и за намену за коју су му
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та средства додељена, као и то да ли је корисник државне помоћи испунио своју обавезу због које су му
средства и додељена и која је била предвиђена као
услов за доделу државне помоћи.
Пожаревац ће нарочито оцењивати доделу средстава у односу на њихов подстицајни ефекат с тим
да ће се сматрати да ће захтев имати подстицајни
ефекат ако је захтев за доделу средстава поднет пре
почетка радова на инвестиционом пројекту.
Захтев за доделу средстава садржи:
1) назив и величину учесника на тржишту;
2) опис пројекта, датум почетка и краја пројекта;
планиран број новозапослених;
3) локацију пројекта;
4) преглед трошкова пројекта;
5) инструмент и износ државне помоћи.
Под почетком радова на пројекту сматра се почетак грађевинских радова или настанак обавезе по
основу набавке опреме повезане са улагањем, а код
преузимања тренутак стицања имовине непосредно
повезане са преузетим учесником на тржишту. Куповина земљишта, прибављање дозвола, обављање
студија изводљивости и друге припремне радње не
сматрају се почетком радова на пројекту.
Средства за реализацију инвестиционих пројеката се не могу доделити корисницима који су
престали са обављањем исте или сличне делатност
на територији Републике Србије у периоду од две
године пре подношења захтева за регионалну државну помоћ за улагање или планира да престане са
обављањем такве делатности у року од највише две
године након завршетка почетног улагања.
Појашњење инструмената државне помоћи:
Ова мера се реализује путем следећих инструмената:
2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у својини Града по цени мањој од
тржишне цене или без накнаде.
Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта прописано је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– испр. 64/10 – одлука УС 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС 50/2013 – одлука УС 98/13 – одлука УС
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 – др. закон, 9/20 и 52/21),
а реализује се путем Уредбе о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услови, начин и поступак
размене непокретности („Службени гласник РС“,
бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21). Чланом 1. наведене уредбе ближе су прописани услови, начин
и поступак под којима се врши размена грађевинског земљишта у јавној својини, начин и услови за
улагање грађевинског земљишта ради остваривања
јавно-приватног партнерства, услови, начин и по-
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ступак под којима се може отуђити грађевинско
земљиште по цени која је мања од тржишне цене
или отуђити грађевинско земљиште без накнаде,
када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу закона којим се
уређује планирање и изградња, по основу уговора у
коме је Република Србија једна од уговорних страна, када се ради о међусобном располагању између
власника грађевинског земљишта у јавној својини,
као и када се може отуђити или дати у закуп
грађевинско земљиште по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно закупнини или отуђити или дати у закуп без накнаде,
када се ради о реализацији пројеката за изградњу
објеката од значаја за Републику Србију, као и услове и начин под којима јединица локалне самоуправе
може отуђити неизграђено грађевинско земљиште
по цени која је мања од тржишне цене или
отуђити грађевинско земљиште без накнаде, ако се
ради о реализацији инвестиционог пројекта којим
се унапређује локални економски развој.
Град Пожаревац ће промовисати већ постојеће
механизме подршке који су утврђени законским
процедурама и неће из буџета издвајати средства за
ове намене.
Предмет отуђења или давања у закуп је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини.
Отуђење грађевинског земљишта цени мањој од
тржишне цене или без накнаде у складу са одредбама Уредбе може се спровести под условом да је
то грађевинско земљиште намењено за изградњу, у
складу са важећим планским документом, на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола за објекат у функцији реализације
инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој.
Отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се путем јавног огласа
или јавним надметањем.
Тржишна вредност грађевинског земљишта се
утврђује у складу са законом којим се уређује јавна
својина.
Тржишна вредност грађевинског земљишта се
утврђује у складу са законом којим се уређује јавна
својина.
Државну помоћ у конкретном случају представља вредност отуђеног грађевинског земљишта,
односно разлика закупа који се даје по цени испод
тржишне цене, односно вредност укупног закупа
ако се даје без закупнине.
Предмет отуђења, односно давања у закуп испод
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде
је катастарска парцела, односно катастарске парцеле неизграђеног грађевинског земљишта.
Ако је пре отуђења потребно спровести препарцелацију, односно парцелацију, заинтересовани привредни субјект може финансирати израду
пројекта препарцелације, односно парцелације, уз
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сагласност власника грађевинског земљишта у јавној својини. У случају да заинтересовани субјект не
буде изабран као најповољнији понуђач, трошкове
поступка препарцелације, односно парцелације том
субјекту надокнађује најповољнији понуђач.
Пројекти локалног економског развоја су
пројекти који су од посебног значаја за реализацију
привредног развоја Републике Србије и локалног
економског развоја, чијом реализацијом се повећава
број запослених у привреди за најмање 1% и сразмерно се увећавају јавни приходи.
Број запослених у привреди је број запослених у
јединици локалне самоуправе који не укључује запослене у јавном сектору, а према извештају Републичког завода за статистику о броју регистрованих
запослених за годину која претходи години у којој
се подноси елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом. Податке о броју запослених на захтев јединице локалне
самоуправе доставља Комисија за давање предлога
Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој
од тржишне цене или без накнаде.
Јединица локалне самоуправе које на својој територији има више од 30.000 становника, односно
која припада управном округу са више од 30.000
становника, може отуђити грађевинско земљиште у
индустријској или пословној зони на својој територији, а којој гравитирају привредни субјекти са територије осталих јединица локалне самоуправе из
управног округа, по цени која је мања од тржишне
цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, за изградњу објеката у функцији реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локално
економски развој, као и објекта за обављање услуга
сервисних центара и подршке пословних операција,
као услуга које се пружају путем информационо –
комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије Републике Србије. Стицалац
права својине на грађевинском земљишту је дужан
да у року од три године од дана судске овере Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, на свака два
ара отуђеног грађевинског земљишта, запосли најмање јадно лице на неодређено време.
Износ умањења тржишне вредности цене, за
пројекте локалног економског развоја, не може бити
већи од очекиваног износа увећања јавних прихода
по основу реализације тог пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година а који почиње
ступањем на снагу уговора о отуђењу од почетка
реализације пројекта, односно инвестиције.
За пројекте економског развоја ако се отуђење
врши прикупљањем понуда јавним огласом или
непосредном погодбом, пре подношења захтева
за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, јединица локалне
самоуправе је дужна да сачини елаборат о оправданости, сем у случају када се ради о пројекту од
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значаја за који одлуку о оправданости доделе доноси Влада Републике Србије4.
Када се ради о закупу грађевинског земљишта
у јавној својини по цени мањој од тржишне цене,
односно без накнаде, прикупљањем понуда јавним
огласом или јавним надметањем, односно непосредном погодбом, примењују се одредбе Уредбе којом
се уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, број 16 /18).
Захтев за давање претходне сагласности за
отуђење грађевинског земљишта у складу са овом
уредбом, подноси надлежни правобранилац, односно други орган који заступа јединицу локалне
самоуправе. Влада одлучује о захтеву на предлог
Комисије.
На предлог Комисије, Влада доноси акт којим
се даје претходна сагласност на отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је
мања од тржишне цене или на отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде или акт
којим се одбија давање сагласности.
Градско веће Града Пожаревца на предлог Комисије за доделу средства, а по добијању претходне
сагласности Владе, објављује Јавни позив за реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља неопходну пратећу документацију
која ће бити ближе одређена Одлуком о условима и
начину реализације овог Програма и текстом Јавног
позива (обавезно подноси Бизнис план и неопходну
пратећу документацију).
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи која мора
бити исказана у бруто новчаној противвредности
додељеног грађевинског земљишта, врши Комисија за доделу средства, која предлаже Градском
већу Града Пожаревца да одобри доделу подстицаја
привредном субјекту. Детаљи процедуре отуђења
или давања у закуп грађевинског земљишта у својини Града по цени мањој од тржишне цене или без
накнаде, биће предвиђени Одлуком о условима и
начину реализације овог Програма.

4 Елаборат се израђује у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
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2.2. Давањем у закуп непокретности у јавној
својини Града, испод цене или без накнаде,
ван јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда, а у циљу реализације
инвестиционог пројекта.
Закон о јавној својини („Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20) уређује под којим условима
Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе могу давати непокретности у закуп, односно на коришћење, а реализује се Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, број 16 /18).
Овом уредбом ближе су уређени услови прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини, услови прибављања других имовинских права у корист Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и уступања искоришћавања
других имовинских права чији је носилац Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Државну помоћ у конкретном случају представља разлику закупа који се даје по цени испод тржишне цене, односно вредност укупног закупа ако
се даје без закупнине.
Град Пожаревац ће промовисати већ постојеће
механизме подршке који су прошли законом утврђену процедуру и неће из буџета издвајати средства за
ове намене.
Непокретности у јавној својини могу се дати у
закуп и ван поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, случају када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће
до дана примопредаје бити стечена у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог
пројекта којим се у року од највише три године од
дана стицања права закупа отпочне индустријска
производња и обезбеди, уз обавезу одржавања броја
запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености:
(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према
степену развијености разврстане у прву групу;
Непокретност се дају у закуп испод тржишне
цене, односно без надокнаде у складу са Законом
о улагањима (“Службени гласник РС”, број 89/15
и 95/18) и Законом о контроли државне помоћи
(“Службени гласник РС”, број 73/19).
Градско веће Града Пожаревца на предлог Комисије за доделу средства објављује Јавни позив за ре-
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ализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља неопходну пратећу документацију
која ће бити ближе одређена Одлуком о условима и
начину реализације овог Програма и текстом Јавног
позива (обавезно подноси Бизнис план и неопходну
пратећу документацију).
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи која мора
бити исказана у бруто новчаној противвредности
додељене непокретности у закуп, врши Комисија
за доделу средства, која предлаже Градском већу
рада Пожаревца да одобри доделу подстицаја привредном субјекту. Детаљи процедуре давања у закуп непокретности у својини Града испод цене или
без накнаде, ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а у циљу реализације
инвестиционог пројекта, биће предвиђени Одлуком
о условима и начину реализације овог Програма.
Уколико се додељује пословни простор у јавној
својини са умањеним или без накнаде5 закупа Град
Пожаревац има обавезу да уради елаборат оправданости.
2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава
за набавку постројења, машина и опреме,
неопходне за обављање делатности, проширење
капацитета или започињање производње.
Овај инструмент је уређен Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, бр 23/21)
и Уредбом о правилима за доделу државне помоћи
Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11,91/12,
37/13, 97/13, 119/14, 23/21 –др.уредбе, 62/2021 – др.
уредбе и 99/21), а у оквиру истог се средства могу
доделити подстицај може бити новчани и додељује
се привредном субјекту за текућу годину, за набавку
опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне
за проширење капацитета или започињање производње, по достављеној профактури.
Град Пожаревац може доделити средства привредном субјекту у виду суфинансирања набавке
опреме неопходне за проширење или започињање
производног процеса привредног субјекта. Процес
производње привредног субјекта који је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су у
власништву или закупу, што се доказује уговором
о закупу који не може бити краћи од периода субвенције. Уз осталу претходно дефинисану конкурсну документацију привредни субјект посебно кроз
бизнис план који се односи на коришћење опреме
коју намерава да набави мора навести податке да ли
5 У складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања и других имовинских права, као и у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
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набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли утиче на повећање извоза и податке о
пореклу опреме
10.3. ПРОГРАМСКА МЕРА 3.-ПОДСТИЦАЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ
Ова мера је de minimis помоћи а уређена је одредбама Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
(„Службени гласник РС“, бр. 23/21).
Корисницу ове програмске мере су све циљне
групе дефинисане овим Програмом.
De minimis помоћи се не може додели:
• за подстицање извоза, односно за делатности
које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне
мреже или за покриће других текућих расхода
(оперативних трошкова) привредног субјекта
повезаних са извозним активностима и
• за давање предности домаћим производима у
односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних
за увођење новог или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи
за подстицање извоза.
Кумулација се врши сабирањем свих износа
de minimis помоћи која је по било ком основу додељена у текућој и у претходне две фискалне године. Средства у оквиру ове мере сматрају се да
су додељена у тренутку када учесник на тржишту
стекне законско право на примање de minimis помоћи и то независно од датуме исплате. Средства
се додељују у виду субвенција и то у бруто износу
пре одбитка пореза и других накнада.
У случају да се de minimis помоћи додељује у
више рата иста ће се дисконтовати у складу са чланом 5. Уредбе о правилима и условима за доделу
помоћи мале вредности („Службени гласник РС“,
бр. 23/21)
Такође, ако се средства буду додељивала у било
ком другом облику сем субвенција Пожаревац ће
поступати у складу са правилима којима се прописује израчунавање бруто новчане противвредности датим у Уредби о правилима и условима за
доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
(„Службени гласник РС“, број 23/21).
У погледу обавеза које Град Пожаревац има као
давалац de minimis помоћи и које су прописане за
корисника ове помоћи, Град ће поступати у складу са прописаним из члана 11. Уредбе о правилима
и условима за доделу помоћи мале вредности (de
minimis помоћи). Целокупну процедуру праћења
реализације програма спроводи Комисија за надзор, која о резултатима извештава надлежни орган,
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који доноси закључак о усвајању извештаја и мерама које Комисија предложи. О правилима и начину
рада Комисије одлучује свака комисија независно.
Овим путем Пожаревац испуњава своју дужност
члана 11. наведене уредбе, а који прописује обавезу
даваоца државне помоћи да врши контролу трошења јавних средстава и коришћења тих средстава
за доделу регионалне државне помоћи, и у обавези
је да врши надзор да ли корисник државне помоћи
троши средства у предвиђеном износу и за намену
за коју су му та средства додељена, као и то да ли
је корисник државне помоћи испунио своју обавезу
због које су му средства и додељена и која је била
предвиђена као услов за доделу државне помоћи.
Ова мере се реализује путем следећих инструмената:
3.1. Производне иновације које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у
ланцу вредности производа.
Под тржишном или производном иновацијом у
смислу ове мере се подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије или најмање
први пут на територији Града Пожаревца. Град Пожаревац може доделити субвенцију привредном
субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја
и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна
исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове врсте субвенције привредни субјект који
конкурише доставља доказ да производно или тржишно решење први пут примењује на подручју Републике Србије или најмање први пут на територији
Града Пожаревца. Такође ће се водити рачуна да у
оквиру анализе исплативости буду јасно доказани
(кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност
решења.
У оквиру овог инструмента могућа је додела
средства за следеће врсте иновације:
1. техничка, технолошка иновација која је регистрована и заштићена код одговарајућих институције у Србији или ван ње, која се примењује
у Србији или ређе, иновација која је резултат
интерног развоја и није предмет заштите.
Одлуком о условима и начину реализације Програма се може дефинисати максималан износ по кориснику.
Kао меру обезбеђења за Град Пожаревац привредни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију
на износ одобрених средстава, што је детаљније дефинисано делу 11.Услови и начин доделе средстава.
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3.2. Подршку развоја кооператива, кластера
и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима или
код доминантног купца, као и учествовање на
сајмовима.
Град може доделити средства привредном
субјекту за подршку развоја кооператива, кластера
и других облика удруживања са циљем заједничког
наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који
настају као резултат рада различитих облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу
(трошкова и користи) недвосмислено доказано да
без заједничког наступа не би било могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код
доминантног купца.
Описана мера је реакција Града на чињеницу да
се приватни капитал врло тешко уједињује, иако за
то нема реалних препрека, што је последица лошег
искуства. Будућност малих бизниса је њихова професионализација, која подразумева директан раст
или спајање као начин раста, у супротном, са пензионисањем власника нестаје и бизнис, а капитал се
непродуктивно расплињава.
Оправдани трошкови односе се на:
- трошкове заједничког учествовања на сајмовима,
- трошкове израде студија,
- трошкове саветодавних услуга.
Град Пожаревац ће суфинансирати 50% дела оправданих трошкова.
Рок за реализацију овог инструмента је најдуже
годину дана. Корисник средстава подстицаја је у
обавези да Граду Пожаревцу као средство обезбеђења достави меницу за повраћај целекупног
износа додељених средстава за случај неизвршења
обавеза по основу закљученог Уговора о додели
средстава.
Начин преноса додељених средстава и динамика
трошења истих биће дефинисани Уговором који ће
Град Пожаревца закључити са корисником средства
подстицаја.
3.3. Добијања међународних сертификата
са циљем омогућавања изласка домаћих
компанија на инострана тржишта као и
побољшање квалитета управљања делатношћу.
Град Пожаревац може доделити подстицај привредном субјекту за суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта као и побољшање квалитета управљања
делатношћу, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште као и за
побољшање квалитета управљања делатношћу.
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Износ овог суфинансирања је до 50% трошкова сертификације за велике привредне субјекте, за
средње до 60%, а за микро и мале привредне субјекте и предузетнике до 70% .
Под трошковима сертификације подразумева
се трошак ангажовања сертификационе куће-тела,
институција или предузећа која се налазе на листи
признатих издаваоца сертификата.
Као средство обезбеђења, привредни субјект за
овај подстицај мора Граду Пожаревцу доставити
меницу за повраћај целекупног износа додељених
средстава за случај неизвршења обавеза по основу
закљученог Уговора о додели средстава.
3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или
изградњу нових производних капацитета.
Град Пожаревац може доделити субвенцију привредном субјекту у виду суфинансирања неопходног
грађевинског материјала који је употребљен или ће
се употребити за проширење или изградњу нових
производних капацитета у износу до 100 евра по
метру квадратном бруто површине у основи објекта
– пословног простора (халског простора намењеног
производњи), који је неопходан за проширење или
започињање производног процеса.
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу,
а Бизнис планом морају бити предвиђени завршетак градње и стицање употребне дозволе у року који
не може бити дужи од три године.
Такође, уз Бизнис план мора бити достављена
и одговарајућа пројектно- техничка документација
у којој је јасно описана врста и количина неопходног грађевинског материјала. Уз осталу претходно
дефинисану конкурсну документацију, привредни
субјект посебно, кроз Бизнис план који се односи на
коришћење објекта који је у градњи или је изграђен
у посматраној години, мора навести податке да ли
и како производни објекат утиче на запошљавање
нових радника, на повећање извоза и укупне перформансе предузећа.
Привредни субјект које конкурише за овај подстицај мора бити кумулативно власник и земљишта
и објекта.
Процес производње привредног субјекта који је
конкурисао мора бити у пословним просторијама
које су предмет изградње минимум пет година од
момента стицања употребне дозволе.
Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 5.000.000,00 динара у једној
години и само једном се може конкурисати за исти
објекат.
Описана мера има циљ да јача конкурентне предности микро и малих привредних субјеката, који на
овај начин индиректно добијају шансу за конкурентску утакмицу са великим играчима, који много лакше долазе до капитала за производне капацитете.
Kао меру обезбеђења за Град Пожаревац прив-
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редни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију
на износ одобрених средстава, што је детаљније дефинисано делу 11.Услови и начин доделе средстава.
3.5 Олакшавање приступа финансијском
тржишту кроз субвенционисање камата на
динарске кредите.
Право на отплату камате на кредите имају привредни субјекти разврстани у складу са Законом као
микро, мали и средњи привредни субјекти и предузетници са седиштем на територији Града Пожаревца.
Град субвенционише каматне стопе на динарске
кредите под следећим условима:
- за све кредите рочности до 12 месеци, са максимално 5% номиналне каматне стопе,
- кредите одобрене без грејс периода,
- само за један одобрен кредит привредном
субјекту или предузетнику,
- износ кредита не може бити већи од 1.500.000,00
динара.
Код банака које су понудом исказале више каматне стопе од наведене, разлика између каматне стопе
банке и каматне стопе коју субвенционише Град,
иде на терет крајњег корисника кредита.
Град може одобрити средства за субвенционисање камате за кредите намењене развоју привредних субјеката и то за:
- куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију,
адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање
производног или пословног простора;
- куповину нових или половних машина и опреме (не старијих од 5 година);
- набавку софтвера;
- набавку нових делова, специјализованих алата
за машине или других капиталних добара
Град не може одобрити средства за субвенционисање камате за кредите који се односе на:
- набавку путничких, теретних и комерцијалних
возила
- покривање трошкова који су у вези са набавком
опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције,
складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.
- покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита
- улагање у обртна средства
- рефундацију средстава за већ набављену опрему
- зајмове и рате за отплату кредита као и за репрограм кредита и
- остале трошкове који нису у складу са наменом
јавног позива
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11. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ПО СВИМ МЕРАМА ПРОГРАМА
Средства за реализацију овог Програма (у даљем
тексту: средства) обезбеђују се у буџету Града Пожаревца, појединачно, за сваку буџетску годину.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне
трговине у складу са законом и другим позитивним
прописима.
Град Пожаревац у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент доделе средстава.
Такође, све планиране мере се не морају обавезно и подржати и реализовати у периоду трајања
Програма, већ се њихови услови и начин реализације истих предвиђа одлуком о условима и начину
реализације Програма, за сваку годину, а такође се
дефинишу и текстом јавног позива за доделу подстицајних средстава који се расписује за сваку годину посебно.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства, микро, мала, средња предузећа и велика предузећа и предузетници, који имају инвестиционе
пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са програмом
локалног економског развоја обезбеђују средства и
то на начин и под следећим условима:
- Да у тренутку исплате државне помоћи имају
седиште или представништво или издвојено место пословања у Републици Србији.
- Да у року од две године пре подношење пријаве није изречена правоснажна мера забране
обављања делатности.
- Да власници и одговорна лица привредног
субјекта нису правоснажно осуђивана и да се
против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде.
- Да није у групи повезаних лица у који су неки
од чланова велики привредни субјекти.
- Да је од дана објављивања јавног позива измирио доспеле обавезе према Републици Србији
и према Граду Пожаревцу по основу изворних
јавних прихода
- Да према евиденцији Централног регистра
обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан подношења пријаве има
одређен број запослених у зависности од величине привредног субјекта.
- Да у периоду од годину дана од дана објављивања јавног позива текући рачуни код пословних банака нису били у блокади дуже од укупно
6 месеци.
- Да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запосле-
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них лица на дан објављивања јавног позива има
најмање једно запослено лице на неодређено
време у претходне три године.
- Да је кумулација додељене државне помоћи до
максимално дозвољених износа и интензитета у
складу са Законом о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РС“, број 73/19), Уредбом
о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник
РС“, бр. 23/21), Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis
помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21) и
другим подзаконским актима којима се уређује
контрола државне помоћи.
- Да није покренут стечајни поступак и поступак
ликвидације.
Сви инвеститори из Србије и иностранства - микро, мала, средња предузећа и предузетници, имају
обавезу да запосле раднике искључиво са територије Града Пожаревца, док велика предузећа, да
када испуне квоту запослења радника са територије
Града Пожаревца, могу да запосле и раднике са територија других јединица локалне самоуправе.
Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти :
који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима,
- привредним субјектима који обављају делатности у секторима челика, угља, синтетичких
влакана, саобраћаја, енергетике, финансијских
делатности, осигурања, управљачких делатности и саветовања: као и привредним субјектима у тешкоћама, односно оним привредним
субјектима који нису били у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима
за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и
119/14) на дан 31. децембра 2019. године.
- који нису измирили претходне обавезе према
буџету Града Пожаревцу и Републике Србије и
против којих се воде поступци пред судом,
- код којих је број запослених смањен за 10% и
више за последњих 12 месеци пре подношења
пријаве на јавни позив у односу на просечан
број запослених у наведеном периоду,
- у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има
учешћа у власништву,
- који су у обавези повраћаја недозвољене државе помоћи,
- којима је био раскинут уговор о додели средства подстицаја, осим у случају споразумног
раскида уговора.
Уколико се наведени привредни субјекти јављају
за доделу средстава предвиђену мером Подстицање
конкурентности у том случају могу остварити право на доделу средстава с обзиром да се средства додељују у складу са правилима о de minimis помоћи.
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Подршка се не пружа ни привредним субјектима
којима је у року од две године пре подношења пријаве
за доделу средстава изречена правоснажна мера забране обављања делатности, а уколико послује краће
од две године, да није изречена правоснажна мера
забране обављања пословне делатности за укупна
период пословања. Поред тога подршка се не пружа
ни привредним субјектима чији су власници и одговорна лица правоснажно осуђивана и против којих
се води поступак за кривична дела против привреде. Додела средства, сем оних који се додељују кроз
сарадњу локалне самоуправе и Националне службе
за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним
критеријумима из Одлуке о условима и начину реализације Програма, а кроз извршену анализу Бизнис
плана који је инвеститор доставио уз пријаву на јавни позив, односно Елабората оправданости за случајеве када је неопходна израда истог, а све у складу
са Јавним позивом којим ће се ближе утврдити услови и начин избора корисника средства, који расписује
Градско веће Града Пожаревца.
Јавни позив се може расписати по принципу ‘’ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА’’ или за
одређен временски период, што ће бити дефинисано одлуком о условима и начину реализације Програма, на годишњем нивоу.
Привредни субјект уз претходно одређену конкурсну документацију по Јавном позиву за доделу
средства подстицаја, обавезно доставља бизнис
план и писмо о намерама у коме се морају јасно
анализирати критеријуми квалитета инвестиционог
пројекта:
1) референце инвеститора (препознатљивост
на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих
пројеката и сл.);
2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно
корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији јединице локалне самоуправе у којој се
улаже (ове податке доставља Национална служба за
запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев);
3) број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;
4) висина и врста инвестиције (greenfield или
brownfield инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;
5) технолошки ниво делатности која је предмет
улагања, у складу са класификацијом Евростата;
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);
8) претходни и планирани обим укупног промета
(пре и након инвестиционог пројекта);
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9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог
пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др).
Привредни субјект који подноси пријаву на јавни позив за доделу средства из неке од програмских
мера из овог Програма, може у једној календарској
години конкурисати за доделу подстицаја само једног инструмента у оквиру предложене мере. Дакле,
исти привредни субјект може поднети само један
захтев за један инструмент у оквиру једне мере.
Бизнис план који привредни субјект доставља
приликом подношења пријаве на јавни позив ће у
случају доделе средстава чинити саставни део Уговора о додели средстава.
Анализу достављене пријаве по Јавном позиву
врши организациона јединица Градске управе Града
Пожаревца задужена за послове локалног економског развоја.
Критеријум за анализу квалитета инвестиционих
пројеката за улагања од посебног значаја је смањење
броја незапослених за најмање 1% на територији Града Пожаревца, на којој се и реализује инвестициони
пројекат и сразмерно се увећавају јавни приходи (ове
податке доставља Национална служба за запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев).
На основу претходно сачињене анализе Комисија
за доделу средстава доноси закључак којим предлаже Градском већу Града Пожаревца доношење
решења о додели средстава. Наведени закључак се
доставља Градском већу Града Пожаревца на даљу
надлежност и одлучивање.
Комисија за доделу средстава због комплексности неког захтева може затражити и додатну документацију или додатни елаборати, која није била
наведена у јавном позиву а како би се уверила у озбиљност потенцијалног корисника средстава.
Након доношења решења о додели средстава, а
пре закључења Уговора о додели средства, привредни субјект је у обавези да Граду Пожаревцу достави
средства обезбеђења (банкарску гаранцију или меницу), а све у складу са условима који ће бити прецизније дефинисани Одлуком о условима и начину
реализације Програма, на годишњем нивоу.
12. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА
ТРОШЕЊА ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТВА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Посебно битан сегмент реализације овог програма представљају механизми доделе средства, механизми за праћење трошења додељених средстава,
као и извештавање, а све као квалитативна основа
за поштовање закона и важан радни оквир.
• Најпре Скупштина Града Пожаревца формира компетентну Комисију за доделу средстава,
која има председника и осам чланова. Председник и чланови комисије имају заменике. Зада-
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так Комисије се утврђује решењем о формирању, а свакако је давање сагласности на текст
јавног позива и разматрање пристиглих пријава
на јавни позив за доделу средства подстицаја и
давати предлог за доделу средстава, а у складу
са усвојеном Одлуком о буџету Града Пожаревца, Програмом и Одлуком о условима и начину
реализације Програма. Ова Комисија доноси
Пословнику о раду, по коме даље поступа.
• У случају када се јавни позив објави са роком
трајања „До утрошка средства“, Комисија за доделу средстава се састаје периодично у зависно
од броја пристиглих пријава. Када је рок трајања
јавног позива ограничен Комисија се састаје по
окончању року за подношење истих. Комисија
за доделу средстава даје конкурсне услове, које
мора одобрити Градско веће Града Пожаревца,
пре расписивања јавног позива за доделу подстицајних средстава. Саставни део конкурсне
документације мора бити Изјава о истинитости
пријављених података, коју потписује и оверава
правно лице које конкурише за доделу средстава по некој од предложених мера из Програма, а
као мера обезбеђења за Град Пожаревац.
• По усвајању Програма и Одлуке о условима и
начину реализације Програма, на годишњем нивоу, а након што орган Градске управе града Пожаревца надлежан за послове локалног економског развоја сачини предлог текста јавног позива
Комисија за доделу средства подстицаја даје сагласност на исти и прослеђује га Градском веће
Града Пожаревца на утврђивање и расписивање.
• У поступку подношења захтева поступку предвиђено је да орган Градске управе Града Пожаревца надлежан за послове локалног економског развоја може да врши увид, прибавља
и обрађује податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити
сам. Ако странка у року не поднесе све податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за
доделу подстицаја ће се сматрати неуредним.
(Потребно је обавезно попунити и потписати
Изјаву о сагласности за прибављање података
која се може преузети у надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца за локално економски развој).
• Обавезни део конкурсне документације чине:
Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора,
Потврда о регистрацији правног лица, Изјава о
томе да ли је и за које трошкове корисник већ
добио државну помоћ и Изјава да ли је добио
de minimis државну помоћ. Комисија за доделу средстава подстицаја може конкурсом предвидети и другу додатну документацију за коју
процени да је потребна за Конкурс у целини
или за неку од предвиђених програмских мера.
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• Градско веће Града Пожаревца доноси решење
о додели средстава, на основу предлога добијеног од стране Комисије за доделу средстава.
• Након доношења одлуке о додели средстава,
приступа се закључењу уговора са изабраним
привредним субјектом.
Механизам праћења трошења средстава се такође заснивају на раду Комисије за надзор.
Решењем Градског већа Града Пожаревца, образује се компетентна Комисије за надзор, која ће
вршити контролу и обилазак привредних субјекта
која су добила средства од Града Пожаревца. Ова
комисија даје мишљење и предлог мера уколико је
начињен прекршај у трошењу одобрених средстава.
Комисију за надзор чине председник и осам чланова, с тим да иста лица не могу бити председник
и односно чланови и Комисије за доделу средстава,
чиме се спречава сукоб интереса и стварају услови
за транспарентнији рад. Председник и чланови Комисије за надзор имају заменике. Комисија за надзор
ради у складу са Пословником о раду Комисије за
надзор који доноси Градско веће Града Пожаревца .
Правно лице које је користило подстицај из неке
од предложених мера је у обавези да поднесе наративни и финансијски извештај о утрошку добијених
средстава. Модел извештаја одређује Комисија за
надзор. Комисија за надзор врши преглед добијених
извештаја, по потреби захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак правних лица.
Градско веће Града Пожаревца даје предлог за
подношење пријаве, на основу мишљења и предлога мера Комисије за надзор.
Комисија за надзор врши контролу свих извештаја добијених од корисника средстава и, периодично или по захтеву било које заинтересоване
стране, прати реализацију одобрених пројеката и
испуњење обавезе од стране корисника средстава,
а на основу извештаја добијених од корисника средстава, као и других информација и података које
прикупи у поступку контроле извршења уговорних
обавеза и праћења, а све у складу са одредбама одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја.
Комисија за надзор подноси Градском већу Града
Пожаревца извештај о свом раду као и извештај о
додељеним средствима подстицаја по овом Програму. У наведеном извештају достављају се анализа
о резултатима Програма, квалитету постављених
мера, њиховој реализацији, предузетим мерама и
активностима Комисије за надзор као и о донетим
закључцима. Овај извештај се прослеђује и организационој јединици Градске управе Града Пожаревца
надлежној за финансије ради сачињавања Годишњег
извештаја о додељеној државној помоћи на нивоу
Града Пожаревца који се доставља Министарству
финансија до 31. марта текуће године за претходну
годину, а у складу са Законом о улагањима и подзаконским актима.
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ЗАКЉУЧАК
Реализацијом Програма се тежи ка минимизацији негативних привредних кретања и поспешивању позитивних. Замишљен је са циљем пружања
подршке привреди и њеном даљем развоју, поготово након периода ванредног стања изазваног пандемијом насталом усред ширења заразне болести
КОВИД -19.
Кроз Програм тежи се изналажењу решења на
постојеће изазове и стварање могућности за нове
инвестиције и нова радна места, побољшање производног процеса, производа и услуга, као и подстицаја у развоју конкурентности. Програм представља
и позитиван инструмент доделе, контроле и примера добре праксе.
Оваj програм ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
2

На основу чл. 32. став 1. тачка 2) и 66. ст. 1. и
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/18), чл. 7. став 2. и 76. ст. 1. и 3. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 22.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 и
7/21) и чл. 23. став 4. и 39. став 1. тачка 64) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревцa”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, усвојила је
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
УВОД
Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града По-
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жаревца за период јануар-септембар 2021. године
примењивани су следећи прописи:
- Закон о буџетском систему
- Одлука о буџету Града Пожаревца за 2021. годину и Одлука о изменама одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину-Ребаланс 1
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Правилник о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем
- Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисни-
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ка буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања
- и други прописи којима се уређује оснивање,
делокруг и финансирање корисника буџетских
средстава.
Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-септембар 2021. године, пошло се од важеће
Одлуке о буџету за 2021. годину усвојене од стране Скупштине, као и Одлуке о изменама одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2021. годину - Ребаланса 1 са циљем да се презентују потпуни подаци и
информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар-септембар 2021. године.
ОПШТИ ДЕО
I
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
Града Пожаревца за 2021. годину састоје се од:

Износ у хиљадама динара (000)
А.
1.
2.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

Економска
класификација

Остварење

План 2021

%

I-IX 2021

7+8

3.595.568

2.623.883

72,98

4+5

4.859.143

2.295.443

47,24

(7+8) - (4+5)

-1.263.575

328.440

-25,99

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

0

0,00

5.

Издаци за набавку финансијске имовине (у
циљу спровођења јавних политика)

62

522.939

102.464

19,59

6.

Примања од продаје финансијске имовине

200

167

83,50

7.

Укупан фискални суфицит/дефицит

-1.786.314

226.143

-12,66

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

0

0,00

2.

Примања од продаје финансијске имовине

9211, 9221, 9219,
9227, 9228

0

0

0,00

3.

Издаци за набавку финансијске имовине који
нису у циљу спровођења јавних политика (део
категорије 62)

6211

0

0

0,00

4.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

0

0,00

5.

Процењени суфицит (неутрошена средства) из
претходних година

3

1.786.314

1.791.462

100,29

6.

Нето финансирање

(91+92) (61+6211)+3

1.786.314

1.791.462

100,29

92 (осим 9211,
9221, 9219, 9227,
9228)
((7+8) - (4+5)) +
(92-62)
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II
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Шифра
економске
класификације

План 2021

3

4

5

6

7+8

3.595.568

2.623.883

72,98

Порески приходи

71

2.611.622

2.051.099

78,54

1.1.

Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)

711

1.685.268

1.283.351

76,15

1.2.

Самодопринос

1.3.

Порез на имовину

481.000

368.071

76,52

1.4.

Остали порески приходи

445.354

399.677

89,74

Р.бр.
1
I
1.

ОПИС
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

Остварење
I-IX

%

711180
713

2.

Непорески приходи

74

725.078

390.333

53,83

2.1

Приходи од имовине

741

310.553

240.007

77,28

2.2

Приходи од продаје добара и услуга

742

121.282

95.393

78,65

2.3

Новчане казне и одузета имовинска корист

743

25.650

25.758

100,42

2.4

Мешовити и неодређени приходи

745

46.372

10.754

23,19

2.5

Остали непорески приходи

221.221

18.421

8,33

3.

Донације

4.965

4.865

97,99

4.

Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Примања од продаје нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи

733

187.607

117.342

62,55

770

622

1.151

185,05

65.674

59.093

89,98

4+5

4.859.143

2.295.443

47,24

4 (без 46)

2.554.291

1.495.826

58,56

5.
6.
II
1.

731+732

8

1.1.

Расходи за запослене

41

787.367

561.332

71,29

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

1.180.139

683.962

57,96

1.3.

Употреба основних средстава

43

1.4.

Отплата камата

44

1.5.

Субвенције

45

142.247

25.314

17,80

1.6.

Социјална заштита из буџета

47

143.861

58.844

40,90

1.7.

Остали расходи

48+49

300.677

166.374

55,33

Трансфери

46

733.031

351.068

47,89

Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери организацијама за
обавезно социјално осигурање

463

630.874

316.629

50,19

464

73.668

31.276

42,46

2.
2.1.
2.2.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Р.бр.

ОПИС

Шифра
економске
класификације

План 2021

1

2

3

4

2.3.

%

I-IX
5

6
3.163

11,10

5

1.571.821

448.549

28,54

9

200

167

83,50

Задуживање

91

0

0

0,00

Задуживање код домаћих кредитора

911

0

0

0,00

2.

Примања по основу отплате кредита и
продаје финансијске имовине

92

200

167

83,50

IV

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

522.939

102.464

19,59

1.

Отплата дуга

61

0

0

0,00

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0

0

0,00

Набавка финансијске имовине

62

522.939

102.464

19,59

Набавка домаће финансијске имовине

621

522.939

102.464

19,59

1.786.314

1.791.462

100,29

III
1.
1.1.

1.1.
2.
2.1.
V

465

Остварење

28.489

3.

Остале дотације и трансфери

Страна 35 – Број 13

Издаци за набавку нефинансијске
имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

III
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину планирани су:
1. Приходи и примања у износу од 3.595.568
хиљадa динара;
2. Расходи и издаци у износу од 4.859.143 хиљадe
динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 1.263.575 хиљада динара.
У посматраном периоду јануар-септембар 2021.
године буџет Града Пожаревца остварио је:
1. Приходе и примања у износу од 2.623.883
хиљадe динара;
2. Расходе и издатке у износу од 2.295.443 хиљадe
динара;

3

3. Буџетски суфицит у износу од 328.440 хиљада
динара.
Буџетски суфицит, као разлика између укупног
износа прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у укупном износу од 328.440 хиљада динара.
IV
Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Износ у хиљадама динара (000)
Конто
3

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Пренета средства из претходне године

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
710000 ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
711000
ДОБИТКЕ

План 2021

Остварење
I-IX

%

1.786.314

1.791.462

100,29

3.529.894

2.564.790

72,66

2.611.622

2.051.099

78,54

1.685.268

1.283.351

76,15
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ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

711111 Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711121 према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711122 према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711123
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
711145
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе
711147 Порез на земљиште
711191 Порез на остале приходе
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
713421
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
713423
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
714431 објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично)
Комунална такса за држање моторних друмских и
714513
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и
714549
произведени или одложени отпад
714552 Боравишна такса
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких заната и
714565 домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за
714566 сопствене потребе и за потребе других лица
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
714567 радова и изградњу
714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на
714593
општинском путу и улици, која припада управљачима тих
путева и улица
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која
714598
припада управљачима тих путева и улица
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Остварење

План 2021

%

I-IX

1.471.768

1.120.302

76,12

250

139

55,60

25.000

20.446

81,78

78.000

51.933

66,58

2.200

1.487

67,59

50
105.000
3.000
0
481.000

33
86.442
2.569
36
368.071

66,00
82,33
85,63
76,52

210.000
200.000
19.000

166.537
150.916
15.735

79,30
75,46
82,82

45.000

29.453

65,45

7.000

5.430

77,57

397.354

363.155

91,39

0

4

-

45.000

36.424

80,94

322.394

300.898

93,33

1.500
10.000

1.363
7.558

90,87
75,58

14.000

12.771

91,22

2.000

1.591

79,55

1.000

1.974

197,40

300

134

44,67

1.000

324

32,4

160

114

71,25
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Конто

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
716111
730000
731000
732000
733000

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

Страна 37 – Број 13

Остварење

План 2021

%

I-IX

48.000

36.486

76,01

48.000
192.572
0
4.965
187.607

36.486
122.207
32
4.833
117.342

76,01
63,46
97,34
62,55

111.620

83.726

75,01

39.447

32.587

82,61

1.540

1.029

66,82

733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
733144
корист нивоа градова
733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике
733241
у корист новоа градова
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ

35.000

0

0,00

725.078

390.333

53,83

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

310.553

240.007

77,28

14.000

9.855

70,39

247.888

182.007

73,42

6.665

1.175

17,63

0

444

-

0
42.000
0

381
45.157
988

107,52
-

121.282

95.393

78,65

300

278

92,67

23.544

12.846

54,56

30.129

20.889

69,33

30

101

336,67

500

689

137,80

54.100

40.419

74,71

0

1.823

-

742241 Градске административне таксе

4.679

3.920

83,78

742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова

8.000

7.400

92,50

741141
741511
741522

741531

741534
741538
741596

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних
сировина
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној
својини
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
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Допринос за уређивање грађевинског земљишта
Накнада за коришћење дрвета

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742126
742141
742142
742143
742145
742146
742152

Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Приходи од давања у закуп , односно на коришћење
непокретности у градској својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
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Остварење

План 2021

%

I-IX

742251 Општинске административне таксе

0

1

-

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта

0

7.027

-

25.650

25.758

100,42

0

67

-

22.500

23.614

104,95

50

75

150,00

3.000

1.978

65,93

100

24

24,00

221.221

18.421

8,33

2.315

2.315

100,00

218.906

16.106

7,36

46.372

10.754

23,19

10.523

10.754

102,20

35.849

0

0,00

622

1.151

185,05

45

428

951,11

577

723

125,30

65.674

59.093

89,98

59.302

52.711

88,89

57.202

52.330

91,48

2.100
6.372

381
6.382

18,14
100,16

6.372

6.382

100,16

200

167

83,50

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

200

167

83,50

921641

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова

200

167

83,50

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3.595.768

2.624.050

72,98

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

5.382.082

4.415.512

82,04

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743121 Проходи од новчаних казни за кривична дела
743324
743341

743342

743924
744000
744141
744241
745000

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града,
као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном
налогу и казни изречених у управном поступку у корист
нивоа градова
Увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који
је правна последица принудне наплате изворних прихода
јединица локалне самоуправе
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа градова
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745141 Остали приходи у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора
745143
јавног предузећа у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
770000
РАСХОДА
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из
772113
претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
800000
ИМОВИНЕ
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
823141 градова
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
900000 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3+7+8+9
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V
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Конто

Врсте расхода и издатака

1
400

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
450
451

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

Укупна јавна
Преузето из
Извршење
средства
Обрасца 5
3
4
3.287.322,00 1.835.906,00
787.367,00 558.486,00

Укупно
извршено

5
6
10.988,00 1.846.894,00
2.846,00 561.332,00

Структура
%
7
56,18
71,29

638.434,00

456.930,00

2.292,00

459.222,00

71,93

106.501,00

76.078,00

407,00

76.485,00

71,82

6.747,00
11.054,00

5.476,00
4.339,00

0,00
147,00

5.476,00
4.486,00

81,16
40,58

15.257,00

9.060,00

0,00

9.060,00

59,38

9.374,00

6.603,00

0,00

6.603,00

70,44

1.180.139,00

675.966,00

7.996,00

683.962,00

57,96

350.006,00
5.848,00

221.462,00
1.579,00

352,00
280,00

221.814,00
1.859,00

231.030,00
215.099,00
267.895,00
110.261,00
142.247,00

120.900,00
114.190,00
156.384,00
61.451,00
25.314,00

4.257,00
1.590,00
710,00
807,00
0,00

125.157,00
115.780,00
157.094,00
62.258,00
25.314,00

63,37
31,79
54,17
53,83
58,64
56,46
17,80

116.647,00

25.314,00

0,00

25.314,00

21,70

Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти

25.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733.031,00

351.068,00

0,00

351.068,00

47,89

630.874,00

316.629,00

0,00

316.629,00

50,19

464

Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурања

73.668,00

31.276,00

0,00

31.276,00

42,46

465

Остале дотације и трансфери

28.489,00

3.163,00

0,00

3.163,00

11,10

143.861,00

58.844,00

0,00

58.844,00

40,90

143.861,00

58.844,00

0,00

58.844,00

40,90

281.435,00

166.228,00

146,00

166.374,00

59,12

212.869,00

137.553,00

0,00

137.553,00

64,62

12.576,00

5.352,00

146,00

5.498,00

43,72

45.032,00

21.427,00

0,00

21.427,00

47,58

2.958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

1.896,00

0,00

1.896,00

23,70

454
460
463

470
472
480
481
482
483

484
485

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали
и камате
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
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500

АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД
ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ
БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

510
511
512
514
515
520
523

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

490
499

540
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

600
620
621

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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19.242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.571.821,00

427.940,00

20.609,00

448.549,00

28,54

1.497.392,00

357.813,00

17.822,00

375.635,00

25,09

1.391.005,00
90.604,00

324.898,00
31.187,00

16.009,00
1.463,00

340.907,00
32.650,00

6.759,00
9.024,00
4.365,00

0,00
1.728,00
1.063,00

0,00
350,00
2.787,00

0,00
2.078,00
3.850,00

4.365,00

1.063,00

2.787,00

3.850,00

24,51
36,04
0,00
23,03
88,20
88,20

70.064,00

69.064,00

0,00

69.064,00

98,57

70.064,00
522.939,00

69.064,00
102.464,00

0,00
0,00

69.064,00
102.464,00

98,57
19,59

522.939,00

102.464,00

0,00

102.464,00

19,59

522.939,00

102.464,00

0,00

102.464,00

19,59

31.597,00 2.397.907,00

44,55

5.382.082,00 2.366.310,00

VI
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Укупна
средства

Извршено

Преузето из
Обрасца 5

Укупно
извршено

Структура
%

2

3

4

5

6

7

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Породица и деца
Становање
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
Опште услуге

215.077,00

101.196,00

1.127,00

102.323,00

42.150,00
48.940,00
7.500,00

22.064,00
10.457,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.064,00
10.457,00
0,00

47,58
52,35
21,37
0,00

73.013,00

43.739,00

0,00

43.739,00

59,91

43.474,00

24.936,00

1.127,00

26.063,00

59,95

1.303.639,00

684.638,00

4.880,00

689.518,00

52,89

110.306,00

68.347,00

0,00

68.347,00

61,96

1.126.163,00

586.423,00

4.880,00

591.303,00

52,51

Функциje Функционална класификација
1
000
010
040
060
070

090
100
110
130
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Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
ОДБРАНА

160
200
220
300
330
360
400
411
412
421
436
451
473

490
500
510
520
530
540

560
600
620
630
640
700
721
740
760
800
810
820
900
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Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и
комерцијални послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
Економски послови
некласификовани на другом
месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског
света и крајолика
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Опште медицинске услуге
Услуге јавног здравства
Здравство некласификовано на
другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе

ОБРАЗОВАЊЕ
911 Предшколско образовање
912 Основно образовање
920
Средње образовање
УКУПНО:
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29.868,00

44,47

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
41.812,00

9.684,00

0,00

9.684,00

0,00
0,00
51,85
68,03

66.399,00

32.128,00

0,00

32.128,00

48,39

1.102.238,00

379.309,00

16.426,00

395.735,00

35,90

41.036,00

9.090,00

0,00

9.090,00

22,15

10.000,00
66.008,00
276.869,00
615.885,00

10.000,00
17.544,00
83.380,00
222.691,00

0,00
0,00
0,00
13.192,00

10.000,00
17.544,00
83.380,00
235.883,00

85.434,00

36.604,00

319,00

36.923,00

100,00
26,58
30,12
38,30
43,22

7.006,00

0,00

2.915,00

2.915,00

41,61

966.474,00

310.795,00

0,00

310.795,00

32,16

67.170,00

29.868,00

0,00

4.048,00

0,00

4.048,00
80.634,00

0,00
41.812,00

14.235,00

281.312,00

56.480,00

0,00

56.480,00

488.520,00
14.215,00

141.901,00
4.355,00

0,00
0,00

141.901,00
4.355,00

20,08
29,05
30,64

112.435,00

63.584,00

0,00

63.584,00

56,55

69.992,00

44.475,00

0,00

44.475,00

63,54

288.908,00

98.428,00

0,00

98.428,00

34,07

11.414,00
134.698,00
142.796,00
68.768,00

1.869,00
11.597,00
84.962,00
22.411,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.869,00
11.597,00
84.962,00
22.411,00

2.100,00
3.000,00

1.135,00
0,00

0,00
0,00

1.135,00
0,00

16,37
8,61
59,50
32,59
54,05
0,00

63.668,00

21.276,00

0,00

21.276,00

33,42

638.056,00

279.561,00

8.995,00

288.556,00

45,22

246.600,00
391.456,00
714.240,00

118.569,00
160.992,00
448.160,00

5.662,00
3.333,00
169,00

124.231,00
164.325,00
448.329,00

50,38

459.085,00
146.781,00
108.374,00

325.837,00
66.627,00
55.696,00

169,00
0,00
0,00

326.006,00
66.627,00
55.696,00

41,98
62,77
71,01
45,39
51,39

5.382.082,00

2.366.310,00

31.597,00

2.397.907,00

44,55
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VII
Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 5.382.082 хиљадe динара, утврђена су
и распоређена по програмској класификацији и то:
Износ у хиљадама динара (000)
Шифра
програма
1
2
1101

1102

Назив
2
Програм 1. Становање, урбанизам
и просторно планирање

Укупна
средства
3

Извршено
4

Преузето из
Обрасца 5
5

Укупно
извршено
6

Структура
%
7

18.914,00

1.869,00

0,00

1.869,00

9,88

1101- Пројекат:Израда Плана генералне
4001 регулације

11.414,00

1.869,00

0,00

1.869,00

16,37

Пројекат:Давање доприноса
интеграцији интерно расељеним
1101лицима са територије Града
4002
Пожаревца - додела грађевинског
материјала

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат:Давање доприноса
1101- интеграцији избеглим лицима
4003 са територије Града Пожаревца додела грађевинског материјала

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат:Давање доприноса
интеграцији интерно расељеним
1101лицима са територије Града
4004
Пожаревца - куповина сеоских кућа
са окућницом

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програм 2. Комуналне делатности 728.621,00 282.918,00

0,00

282.918,00

38,83

1102- Управљање/одржавање јавним
0001 осветљењем

142.796,00

84.962,00

0,00

84.962,00

59,50

1102- Одржавање јавних зелених
0002 површина

77.672,00

41.574,00

0,00

41.574,00

53,53

1102- Одржавање чистоће на површинама
0003 јавне намене

62.423,00

39.395,00

0,00

39.395,00

63,11

1102Зоохигијена
0004

34.763,00

22.010,00

0,00

22.010,00

63,31

276.269,00

83.380,00

0,00

83.380,00

30,18

134.698,00

11.597,00

0,00

11.597,00

8,61

58.042,00

19.090,00

2.915,00

22.005,00

37,91

1501- Унапређење привредног и
0001 инвестиционог амбијента

41.036,00

9.090,00

0,00

9.090,00

22,15

1501- Мере активне политике
0002 запошљавања

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

7.006,00

0,00

2.915,00

2.915,00

41,61

1102- Производња и дистрибуција
0007 топлотне енергије
1102- Управљање и снабдевање водом за
0008 пиће
Програм 3. Локални економски
1501
развој

Пројекат:Подстицање инклузивног
1501- социо економског развоја кроз
4001 подстицање предузетништва и
запошљавање Рома
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Програм 4. Развој туризма

85.434,00

36.604,00

319,00

36.923,00

43,22

15.979,00

11.693,00

0,00

11.693,00

73,18

16.470,00

3.053,00

0,00

3.053,00

18,54

37.939,00

21.858,00

0,00

21.858,00

57,61

46,00

0,00

319,00

319,00

693,48

Пројекат:Израда студије
1502- истраживања и презентације
4003 археолошке руте “Путевима римских
императора”

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

66.008,00

17.544,00

0,00

17.544,00

26,58

33.416,00

16.807,00

0,00

16.807,00

50,30

32.592,00

737,00

0,00

737,00

2,26

791.616,00 207.816,00

0,00

207.816,00

26,25

1502Управљање развојем туризма
0001
1502Промоција туристичке понуде
0002
1502Пројекат:Љубичевске коњичке игре
4001
Пројекат:Уређење јавних површина
1502у граду у функцији побољшања
4002
туристичке понуде

0101

Подршка за спровођење
0101пољопривредне политике у локалној
0001
заједници
0101Мере подршке руралном развоју
0002
Програм 6. Заштита животне
0401
средине
0401- Управљање заштитом животне
0001 средине

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.215,00

4.355,00

0,00

4.355,00

30,64

65.792,00

44.475,00

0,00

44.475,00

67,60

Управљање отпадним водама

488.520,00 141.901,00

0,00

141.901,00

29,05

Управљање комуналним отпадом

150.679,00

9.875,00

0,00

9.875,00

6,55

Управљање осталим врстама отпада

6.103,00

1.380,00

0,00

1.380,00

22,61

0401- Пројекат:Санација депоније
4001 комуналног отпада “Јеремино поље”

32.017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат:Израда пројектно техничке
0401документације за изградњу
5001
регионалне депоније у Пожаревцу

30.090,00

5.830,00

0,00

5.830,00

19,38

682.284,00 254.819,00

13.192,00

268.011,00

39,28

615.885,00 222.691,00

13.192,00

235.883,00

38,30

0401- Праћење квалитета елемената
0002 животне средине
04010003
04010004
04010005
04010006

0701

Заштита природе

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
0701- Управљање и одржавање
0002 саобраћајне инфраструктуре
0701- Јавни градски и приградски превоз
0004 путника
0701Унапређење безбедности саобраћаја
0005

2001
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Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.399,00

32.128,00

0,00

32.128,00

48,39

459.085,00 325.837,00

169,00

326.006,00

71,01

Страна 44 – Број 13
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2001- Функционисање и остваривање
0001 предшколског васпитања и образовања
2002

Програм 9. Основно образовање и
васпитање
2002Функционисање основних школа
0001

2003

Програм 10. Средње образовање и
васпитање

2003Функционисање средњих школа
0001
Програм 11. Социјална и дечија
0901
заштита
0901- Једнократне помоћи и други облици
0001 помоћи
0901Дневне услуге у заједници
0003

326.006,00

71,01

146.781,00

66.627,00

0,00

66.627,00

45,39

146.781,00

66.627,00

0,00

66.627,00

45,39

108.374,00

55.696,00

0,00

55.696,00

51,39

108.374,00

55.696,00

0,00

55.696,00

51,39

207.577,00 101.196,00

1.127,00

102.323,00

49,29

34.881,00

0,00

34.881,00

61,41

30.408,00

16.662,00

0,00

16.662,00

54,79

0901- Саветодавно-терапијске и социјално0004 едукативне услуге

11.781,00

8.274,00

0,00

8.274,00

70,23

0901- Подршка реализацији програма
0005 Црвеног крста

16.215,00

8.858,00

0,00

8.858,00

54,63

43.910,00

7.231,00

0,00

7.231,00

16,47

5.030,00

3.226,00

0,00

3.226,00

64,14

42.150,00

22.064,00

0,00

22.064,00

52,35

1.285,00

0,00

1.127,00

1.127,00

87,70

Програм 12. Здравствена заштита

68.768,00

22.411,00

0,00

22.411,00

32,59

1801- Функционисање установа примарне
0001 здравствене заштите

63.668,00

21.276,00

0,00

21.276,00

33,42

1801Мртвозорство
0002

2.100,00

1.135,00

0,00

1.135,00

54,05

1801- Спровођење активности из области
0003 друштвене бриге за јавно здравље

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391.456,00 160.992,00

3.333,00

164.325,00

41,98

230.061,00 135.292,00

3.304,00

138.596,00

60,24

Пројекат:Унапређење квалитета
0901- живота у граду Пожаревцу
4002 кроз успостављање ефикасних
социјалних услуга

1201

169,00

56.798,00

0901Подршка деци и породици са децом
0006
0901Подршка рађању и родитељству
0007
0901Подршка особама са инвалидитетом
0008

1801

459.085,00 325.837,00

14. децембар 2021.

Програм 13. Развој културе и
информисања
1201- Функционисање локалних установа
0001 културе
1201- Јачање културне продукције и
0002 уметничког стваралаштва

10.432,00

4.815,00

0,00

4.815,00

46,16

Унапређење система очувања и
1201представљање културно-историјског
0003
наслеђа

33.662,00

2.816,00

0,00

2.816,00

8,37

14. децембар 2021.

1301
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Остваривање и унапређивање
1201јавног интереса у области јавног
0004
информисања

6.000,00

2.440,00

0,00

2.440,00

40,67

1201- Пројекат:Глумачке свечаности “Дани
4001 Миливоја Живановића”

4.387,00

494,00

29,00

523,00

11,92

1201Пројекат:Оркестар “Гвардиа”
4002

2.420,00

1.587,00

0,00

1.587,00

65,58

1201- Пројекат:Виминацијум фест-Митови
4003 данас

14.012,00

8.730,00

0,00

8.730,00

62,30

Пројекат:Истраживање и
документовање обичаја
1201другаричења, традиционалног
4004
начина склапања другарства и
пријатељства, у циљу израде досијеа

500,00

199,00

0,00

199,00

39,80

Пројекат:Санација, адаптација и
1201ревитализација фасаде зграде здања
5001
Старог начелства у Пожаревцу, II фаза

24.304,00

4.619,00

0,00

4.619,00

19,01

Пројекат:Адаптација,
1201- реконструкција и доградња објекта
5002 Фондације и Галерије Милене
Павловић Барили - Прва фаза

65.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.600,00 118.569,00

5.662,00

124.231,00

50,38

Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
1301организацијама, удружењима и
0001
савезима

0602
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102.439,00

83.828,00

0,00

83.828,00

81,83

1301- Подршка предшколском и школском
0002 спорту

2.000,00

1.950,00

0,00

1.950,00

97,50

1301- Функционисање локалних спортских
0004 установа

53.383,00

32.046,00

5.662,00

37.708,00

70,64

1301Спровођење омладинске политике
0005

5.500,00

745,00

0,00

745,00

13,55

1301- Пројекат:Уређење спортских терена
4001 и игралишта

4.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат:Изградња атлетског стадиона
1301на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у
5001
ул.Илије Гојковића у Пожаревцу

78.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.211.616,00 625.975,00

4.880,00

630.855,00

52,07

0602- Функционисање локалне самоуправе
1.122.921,00 585.942,00
0001 и градских општина

2.844,00

588.786,00

52,43

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

0602Функционисање месних заједница
0002
0602Градско правобранилаштво
0004
0602Инспекцијски послови
0006
0602- Функционисање националних савета
0007 националних мањина

17.117,00

9.561,00

0,00

9.561,00

55,86

14.235,00

9.684,00

0,00

9.684,00

68,03

25.421,00

18.684,00

0,00

18.684,00

73,50

5.390,00

1.623,00

0,00

1.623,00

30,11
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Текућа буџетска резерва

18.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стална буџетска резерва

1.194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управљање у ванредним
ситуацијама

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.652,00

0,00

2.036,00

2.036,00

76,77

0602- Пројекат:Одговорно управљање
4001 јавном својином Града Пожаревца

590,00

481,00

0,00

481,00

81,53

Програм 16: Политички систем
локалне самоуправе

110.306,00

68.347,00

0,00

68.347,00

61,96

64.927,00

42.087,00

0,00

42.087,00

64,82

41.219,00

23.380,00

0,00

23.380,00

56,72

4.160,00

2.880,00

0,00

2.880,00

69,23

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.597,00 2.397.907,00

44,55

Пројекат:Унапређење предуслова
0602- за коришћење локалних социо7001 економских потенцијала кроз ГИС у
Пожаревцу и Великом Градишту

2101

2101Функционисање Скупштине
0001
2101Функционисање извршних органа
0002
2101- Подршка раду извршних органа
0003 власти и скупштине
501

14. децембар 2021.

Програм 17: Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије
Пројекат:Суфинансирање
активности на инвестиционом
0501- одржавању и унапређењу енергетске
4001 санације стамбених објеката на
тероторији Гада Пожаревца соларни панели

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
5.382.082,00 2.366.310,00
РАСХОДИ

VIII
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
Назив
корисника
ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Програм
Програм 1.
Урбанизам
и просторно
планирање

Програм 2.
Комуналне
делатности

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Израда Плана генералне
11.413.520,00
регулације
Свега за Програм
1-Урбанизам и 11.413.520,00
просторно планирање:
Замена, реконструкција
и формирање новог
дрвореда на подручју
града Костолца као и
9.308.891,00
реконструкција дрвореда и
уређење зелене површине
у централном парку у
Костолцу - прва фаза

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
1.869.000,00 16,38

0,00

0,00

1.869.000,00 16,38

6.285.295,00 67,52

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Капитални трансфери
осталим нивоима власти Програм буџетског фонда
за заштиту животне
5.094.624,00
средине - Изградња
топлификационе мреже
у улици Базенској у
Костолцу
Вишегодишњи засади6.758.750,00
Програм пошумљавања
Капитални трансфери
осталим нивоима власти
- Програм буџетског
фонда за заштиту
3.018.132,00
животне средине Изградња фекалне
канализације у улици
Партизанско сокаче
Капитални трансфери
осталим нивоима власти Програм буџетског фонда
за заштиту животне
3.520.122,00
средине - Изградња
фекалне канализације у
улици Војводе Путника
други део
Капитални трансфери
осталим нивоима власти Програм буџетског фонда
за заштиту животне
средине - Изградњаа
21.779.076,00
фекалне канализације у
улицама Хајдук Вељкова,
Краља Петра други трећи
део са ЦС “Краља Петра”
у Костолцу
Капитални трансфери
осталим нивоима власти Програм буџетског фонда
за заштиту животне
средине - Изградња
12.971.838,00
фекалне канализације
у улици Вука Караџића
први, други и трећи део
и Сутјеска други део у
Костолцу
Капитални трансфери
осталим нивоима власти Програм буџетског фонда
за заштиту животне
средине - Изградња
фекалне канализације у
улицама Михајла Пупина,
Миленка Стојковића,
49.602.975,00
Милоша Обилића - први
део, Десанке Максимовић
- први и други део,
Светосавска, Ђорђа
Вајферта, Војводе Степе
и црпне станице у насељу
“Канал-2” у Костолцу
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ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

1.196.028,00 23,48

0,00

0,00

2.050.052,00 67,92

2.464.095,00 70,00

13.785.789,00 63,30

3.548.279,00 27,35

17.895.439,00 36,08
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Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Изградња фекалне
канализације у улицама:
део Колубарске, Ивана
23.807.502,00
Косанчића - први, други
и трећи део и Станоја
Главаша у Костолцу
Изградња фекалне
канализације у делу
2.430.402,00
улице Козарачке у
Костолцу
Изградња фекалне
канализације у сокаку
улице Партизанске
1.280.022,00
преко пута стоваришта у
Костолцу
Капиталне субвенције
осталим јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама-Водовод
и канализација-Израда
техничке документације
3.816.360,00
реконструкције и доградње
мреже од изворишта
“Млава” до сеоских
насеља Село Костолац,
Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац
МЗ “Бубушинац” изградња недостајуће
водоводне мреже
1.775.508,00
на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац
Реконструкција
водоводне мреже поред
257.084,00
кафане “Чикош” у
Пожаревцу
Реконструкција зелене
површине у МЗ “Васе
2.719.788,00
Пелагић”
Реконструкција зелених
површина стамбеног
6.766.639,00
блока Ламела
Реконструкција зелених
површина у стамбеном
7.533.996,00
блоку у улици Кнез
Милошев венац
Замена азбестноцементних цеви у
18.635.000,00
улици Далматинској у
Пожаревцу
Радови на изградњи
система водоснабдевања
29.144.289,00
у Месној заједници
„Речица“

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.084,00 100,00

2.719.788,00 100,00

6.211.874,00 91,80

1.131.555,00 15,02

10.214.586,00 54,81

0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Ширење
топлификационе мреже
– Наставак топловода
кроз Изворску улицу,
изградња преносне
топловодне мреже наставак изградње
градске мреже у
Изворској улици
ТПС Шеста Личка 85
изградња ТПС 9/85
Ширење
топлификационе мреже
у насељу Ћириковац,
десна страна пута
Пожаревац - Костолац
Преносна
мрежа
у
Ратарској улици
Топлопредајна станица
Ратарска 45а
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице
Ратарска 45а
Топлопредајна станица
Ратарска 146
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице
Ратарска 146
Топлопредајна станица
Ратарска 209
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице
Ратарска 209
Топлопредајна станица
16/60, 4/63, 5/63 и 11/63
Изворска
Изградња дистрибутивне
мреже топлопредајне
станице 5/65 и 10/65
Влајка Павловића бб
Дистрибутивна мрежа и
прикључни топловод на
локацији топлопредајне
станице 9/60+11/60
Немање Томића 18
Изградња прикључног
топловода за повезивање
топлификационе мреже
и типских топловодних
прикључака у селу
Острово са вреловодом
Костолац - Пожаревац
- друга фаза изградње
топловода

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Страна 49 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

7.140.000,00

2.380.817,00 33,34

291.267,00

291.267,00 100,00

33.819.978,00

25.075,053,00 74,14

21.656.195,00

5.494.402,00 25,37

2.615.201,00

27.000,00

1,03

4.812.456,00

4.812.456,00 100,00

6.611.704,00

5.266.551,00 79,65

8.713.458,00

8.713.458,00 100,00

6.430.384,00

5.405.487,00 84,06

32.525.556,00

17.087.535,00 52,54

13.634.160,00

34.822.000,00

210.480,00

1,54

8.615.688,00 24,74

52.668.432,00

0,00

0,00

50.600.000,00

0,00

0,00

Страна 50 – Број 13

Назив
корисника

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Програм

Програм 3.
Локални
економски
развој

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

II фаза реализације
програма – пројекта
“Мониторинг,
математичко,
моделирање
инфилтрације воде из
дистрибутивне мреже
у подземље, смањење
3.324.840,00
могућности мешања
са канализационом
отпадном водом, а све у
циљу смањења укупне
отпадне воде у подземну
као последица мешања
пијаће и отпадне воде“
Израда пијезометара,
истражних бушотина
37.028.648,00
и истражно
експлоатационих бунара
Радио модули са
35.995.680,00
уградњом и РФ вентили
Набавка опреме
за мониторинг
- спречавање
инфилтрације пијаће
воде у канализациони
2.640.000,00
систем као и смањивање
оптерећења издашности
здраве пијаће воде кроз
остварену уштеду
Свега за Програм
565.550.957,00
2-Комунална делатност:
Намештај
Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“
Опрема за домаћинство
Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“
Опрема за
угоститељство
Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“

14. децембар 2021.

0,00

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 151.140.058,00 26,72

410.000,00

0,00

0,00

310.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

Страна 51 – Број 13

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

Моторна опрема
Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“
Немоторизовани алати
Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“
Рачунарска опрема

660.000,00

70.000,00 10,61

360.000,00

Пројекат“Подстицање
инклузивног социо
300.000,00
економксог развоја
кроз постицање
предузетништва и
запошљавање Рома“
Свега за Програм
3-Локални економски 3.300.000,00
развој:
ТУРИСТИЧКА
Програм 4.
Пројекат: Израда
ОРГАНИЗАЦИЈА Развој туризма студије истраживања и
ГРАДА
презентације археолошке 15.000.000,00
ПОЖАРЕВЦА
руте “Путевима римских
императора”
Постављање клупа
на хиподрому (58.
2.564.500,00
Љубичевске кољичке
игре 2021. године)
Набавка јарбола (58.
Љубичевске коњичке
1.161.240,00
игре 2021. године)
Свега за Програм
18.725.740,00
4-Развој туризма:
ГРАДСКА
Програм 6. Заштита површинских
УПРАВА
Заштита
вода од загађењаГРАДА
животне
Брежанског канала.
25.595.804,00
ПОЖАРЕВЦА
средине
Изградња друге-А фазе
Јужног слива кишне
канализације
Изградња секундарног
система за сакупљање
отпадних вода-фекална
2.348.218,00
канализација у насељу
Лучица
Заштита површинских
вода од загађења
- Проширење
система сакупљања
2.830.645,00
атмосферских
отпадних вода у улици
Далматинска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,000,00

2,12

0,00

0,00

2.564.500,00 100,00

1.161.240,00 100,00
0,00

0,00

3.725.740,00 19,90

0,00

0,00

2.348.218,00 100,00

2.441.706,00 86,26

Страна 52 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Изградња секундарне
мреже фекалне
канализације у насељу
Забела
Реконструкција фекалне
канализације на потезу
улица Хајдук Вељкова Поречка
Реконструкција кишне
канализације у улици
Колубарској
Изградња Прве фазе
Северног колектора
кишне канализације у
Пожаревцу
Радови на довођењу у
функционално стање
хидротехничких објеката
и изградњи кишне
канализације у делу
саобраћајнице Нова 1
са израдом пројекта
изведеног стања у
Индустријској зони
Града Пожаревца
Изградња фекалне
канализације у делу
улице Симе Симићаизмеђу Косовске и
ул. Чеде Васовића у
Пожаревцу
Реконструкција фекалне
канализације поред
кафане “Чикош” у
Пожаревцу
Пројектна
документација
Пројекат: „Израда
пројектно техничке
документације за
изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу“
Трансфер станица и
рециклажни центар
Израда техничке
документације мреже
фекалне канализације
са заједничким
постројењем за
пречишћавање отпадних
вода за сеоска насеља
Брадарац, Бубушинац
и Маљуревац. Ниво
документације
ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.
49.447.358,00

4.322.499,00

14. децембар 2021.
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
18.070.338,00 36,54

0,00

0,00

19.481.479,00

7.349.901,00 37,73

64.352.166,00

22.875.196,00 35,55

4.286.899,00

677.565,00 15,81

4.299.300,00

0,00

0,0

4.661.547,00

670.288,00 14,38

29.150.000,00

5.829.600,00 20,00

2.278.668,00

2.278.668,00 100,00

8.400.000,00

2.169.369,00 25,83

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Израда пројекта
изведеног стања фекалне
канализације Града
Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију
мреже, геодетско
снимање положаја
и дубине мреже са
припадајућим шахтовима,
израду дигиталног
катастра мреже
фекалне канализације
припремљену за унос у
ГИС
Реконструкција
постојеће фекалне
црпне станице у насељу
„Канал“, са повећањем
капацитета и заменом
хидро-машинске и
електро-управљачке
опреме
Набавка “ССТВ”
камере за инспекцију
канализационог
цевовода
Набавка возила за
пражњење септичких
јама - превоз фекалија
Опремање
новоизграђеног
Рециклажног центра
/ Трансфер станице
линијом за предтретман
комуналног отпада
Опремање, набавка
контејнера запремине
1,1 м3 (око 200 комада)
у оквиру реализације
плана управљања
комуналним отпадом
на територији Града
Пожаревца
Опремање возилима са
приколицом за превоз
отпада на регионалну
депонију
Опремање аброл
контејнерима за превоз
отпада на регионалну
депонију
Изградња фекалне
канализације у улици
Филипа Вишњића - други
део, дужина 1600 m

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Страна 53 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

27.489.000,00

5.499.397,00 20,01

6.831.774,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

14.880.000,00

7.436.400,00 49,98

40.000.000,00

0,00

0,00

7.600.000,00

11.451,00

0,15

92.160.000,00

0,00

0,00

8.640.000,00

0,00

0,00

23.632.572,00

0,00

0,00

Страна 54 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

Капиталне субвенције
осталим јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијамаКомуналне службе
-Пројекат санације
депоније комуналног
отпада “Јеремино поље”
Заштита површинских
вода од загађењаБрежанског канала.
Изградња Друге-Б фазе
Јужног слива кишне
канализације
Реконструкција цевовода
од излива ЦС број 4 до
Брежанског канала у
Пожаревцу
Набавка и уградња дизел
електричног агрегата
снаге 220 kVA (176 kW)
са могућношћу ручног и
аутоматског стартовања
за Црпну станицу број 3
Израда техничке
документације
фекалне и атмосферске
канализационе мреже
Града Пожаревца и
Костолца
Набавка опреме за
мерење квалитета
ваздуха
Свега за Програм
6-Заштита животне
средине:
Програм 7.
Индустријска зона Организација улица Нова 2
саобраћаја и
Индустријска зона саобраћајна
улица Нова 3
инфраструктура Асфалтирање улице
Нова 3 у Индустријској
зони
Индустријска зона улица Илије Гојковића
Радови на ојачавању
коловозне конструкцијеасфалтирање улице
Слободарске-сокак 1
дужине 100 м у МЗ
“Чачалица”
Извођење радова
на рехабилитацији
приступног пута до
рециклажног центра у
Пожаревцу, изградњи
саобраћајних површина
на истом, као и радова на
прикључку на водоводну
и канализациону мрежу

14. децембар 2021.

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

32.017.109,00

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

58.192.072,00

24.340.707,00 41,83

8.780.064,00

4.051.853,00 46,15

3.000.000,00

0,00

0,00

4.022.760,00

0,00

0,00

627.018,00

0,00

0,00

552.826.952,00

0,00

0,00 106.050.657,00 19,18

8.383.160,00

3.302.772,00 39,40

5.063.458,00

3.458.199,00 68,30

10.500.000,00

0,00

14.118.372,00

796.238,00

2.169.369,00

0,00

9.404.104,00 66,61

0,00

0,00

2.169.369,00 100,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Извођење радова
на рехабилитацији
приступног пута до
рециклажног центра у
Пожаревцу, изградњи
саобраћајних површина
на истом, као и радова на
прикључку на водоводну
и канализациону мрежуобавеза за пдв
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање
дела улице Моше
Пијаде и дела улице
Пожаревачког
партизанског одреда Фаза 1 и фаза 2 (од улице
Кнез Милошев венац до
улице Цане Бабовић) у
МЗ “Чачалица”
Санација бетонског
надвожњака у улици
Боже Димитријевића у
МЗ “Булевар”
Радови на уређењу
паркинг простора за
косо паркирање уз
коловоз у улици Војводе
Добрњца у МЗ “Булевар”
(са десне стране, уз
ограду болнице)
Рехабилитација тротоара
лева страна у улици
Космајској у МЗ “Радна
Мала”
Санација бетонског
надвожњака у улици
Хајдук Вељковој у МЗ
“Парк”
Санација тротоара у
делу улице Немањине у
МЗ “Ћеба” (лева страна
од улице Синђелићеве до
улице Југ Богданове)
Санација тротоара
у делу улице Моше
Пијаде у МЗ “Браће
Вујовић” (десна страна
наставак радова до улице
Кнез Милошев венац)
Санација тротоара у
делу улице Воје Дулића
- лева страна у МЗ
“Булевар” (од улице
стари корзо до Лењинове
улице)

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Страна 55 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

5.499.397,00

5.499.397,00 100,00

1.061.492,00

1.061.492,00 100,00

1.228.737,00

363.874,00 29,61

7.028.293,00

4.692.523,00 66,77

3.108.987,00

3.030.140,00 97,46

2.518.189,00

746.648,00 29,65

2.988.195,00

0,00

4.194.888,00

3.150.240,00 75,10

4.350.000,00

3.416.835,00 78,55

0,00

Страна 56 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Санација тротоара
у делу улице Боже
Димитријевића у МЗ
“Булевар” (лева страна
тротоара од кружног
тока до улице Немање
Томића)
Независна оцена утицаја
пута на настанак
саобраћајних незгода
са погинулим лицима
на локалним путевима
за период 2015-2020.
година
Студија и план
развоја безбедног
бициклистичког
саобраћаја
Пројекат пешачкобициклистичке стазе
Лучица-Пољана
поред државног пута
Пожаревац-Жабари
Израда пројектне
документације за кружни
ток на раскрсници улица
Дунавске, Змај Јовине и
Вељка Влаховића
Набавка алко тестера
за потребе саобраћајне
полиције
Набавка стубића за
заштиту пешачких
токова
Набавка стубића и
успоривача брзине
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– aсфалтирање улице
Достојевска - код
Елмонта у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– aсфалтирање улице
Маргум у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– aсфалтирање улице
Слободана Пенезића
Крцуна у МЗ “Парк”
Асфалтирање паркинга
испред ресторана лево у
МЗ “Забела”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
Зеленгорска у МЗ
“Пољана”

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

14. децембар 2021.
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

6.900.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

1.070.686,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

450.000,00

432.000,00 96,00

500.000,00

0,00

0,00

91.760,00

91.760,00 100,00

251.002,00

251.002,00 100,00

667.240,00

667.240,00 100,00

197.486,00

197.486,00 100,00

1.894.565,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
469.185,00
Вељка Дугошевића у МЗ
“Братинац”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
385.896,00
Каравилкина у МЗ
“Братинац”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
173.816,00
– асфалтирање улице
Стишка у МЗ “Касидол”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
208.077,00
Вељка Дугошевића у МЗ
“Касидол”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
357.154,00
Вељка Дугошевића - пут
ка гробљу у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
1.296.386,00
Вељка Дугошевића сокак (део улице М.
Обилића) у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
358.812,00
Милоша Обреновића у
МЗ “Трњане”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
95.807,00
Маршала Тита - крак у
МЗ “Берање”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
144.053,00
Вељка Дугошевића крак у МЗ” Берање”
Радови на
рехабилитацији
саобраћајнице улице
16.510.834,00
Кнеза Лазара 2. фаза у
Костолцу
Рехабилитација,
обнављање, замена
и ојачање дотрајале
подлоге тротоара
170.249,00
у улици Боже
Димитријевића у
Костолцу

Страна 57 – Број 13

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
469.185,00 100,00

385.896,00 100,00

173.816,00 100,00

208.077,00 100,00

357.154,00 100,00

0,00

0,00

358.812,00 100,00

95.807,00 100,00

144.053,00 100,00

16.510.834,00 100,00

170.249,00 100,00

Страна 58 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Радови на изради терена
малих спортова у МЗ
“Маљуревац”
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева
на територији Месне
заједнице „Кличевац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева
на територији Месне
заједнице „Маљуревац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева
на територији Месне
заједнице „Бубушинац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева
на територији Месне
заједнице „Село
Костолац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања
путева и других
инфраструктурних
пројеката на територији
Месне заједнице
„Брадарац“
Рехабилитација и
санација тротоара
и бициклистичких
стаза у улици Вељка
Дугошевића (лева
страна) у Градској
општини Костолац у
дужини од 410 m
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
Николе Тесле, други део,
дужине 400 m у Градској
општини Костолац
Радови на
рехабилитацији, замени
и ојачавању дотрајале
подлоге поплочавањем
тротоара у улици 7. јула
(од Дома пензионера
према цркви) у Градској
општини Костолац
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
Маршала Тита део, МЗ
„Петка“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
Лоле Рибара други део у
МЗ „Острово“

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

3.208.788,00

0,00

0,00

12.774.222,00

1.924.579,00 15,07

2.883.099,00

445.558,00 15,45

6.665.884,00

0,00

6.215.590,00

982.371,00 15,80

5.099.045,00

0,00

0,00

12.319.650,00

0,00

0,00

7.589.535,00

0,00

0,00

10.893.738,00

0,00

0,00

10.650.515,00

0,00

0,00

12.644.377,00

0,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
8.996.859,00
Боже Димитријевића у
МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
11.514.802,00
Ђуре Јакшића - прва
фаза у МЗ „Лучица“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.414.963,00
Владимира Здравковића
у МЗ „Пољана“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
4.007.290,00
Вука Караџића у МЗ
„Пругово“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
6.063.120,00
Београдске у МЗ
„Дубравица“
Радови на партерном
уређењу парка поред
2.846.436,00
Цркве у
МЗ „Дубравица“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.272.239,00
Милоша Обилића у МЗ
„Братинац“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.562.294,00
Народних хероја
(Вука Караџића) у МЗ
„Касидол“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
4.837.282,00
Синђелићеве у МЗ
„Трњане“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.659.477,00
Вељка Дугошевића у МЗ
„Набрђе“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
1.969.098,00
– асфалтирање улице
Косовске у МЗ „Батовац“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
2.799.234,00
– асфалтирање улице
Скелске у МЗ „Брежане“

Страна 59 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
0,00

0,00

2.836.248,00

0,00

837.465,00 24,52

983.543,00 24,54

0,00

0,00

0,00

0,00

801.323,00 24,49

872.430,00 24,49

1.184.368,00 24,48

896.355,00 24,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Страна 60 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Радови на пресвлачењу
терена малих спортова
1.997.568,00
у Месној заједници
„Брежане“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
2.638.170,00
Вељка Дугошевића у
МЗ „Живица“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.682.800,00
Вожда Карађорђа-део у
МЗ „Драговац“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
2.589.181,00
Балканске 1. део у МЗ
„Речица“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
10.723.047,00
Вељка Дугошевића у МЗ
„Ћириковац“
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
– асфалтирање улице
3.725.664,00
Драже Марковића у МЗ
„Берање“
Куповина опреме за рад
Савета: 2 дигитална
60.000,00
циклометра
Набавка мотоцикла за
потребе саобраћајне
2.000.000,00
полиције
Набавка опреме
за вршење увиђаја
саобраћајних незгода (30
пластичних чуњева, 1
дигитални циклометар, 1
аналогни циклометар, 1
1.408,00
сет купа од бројева 1-15,
2 мерне траке дужине
50 м, 30 стоп таблица)
за потребе саобраћајне
полиције
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” 1.382.166,00
Кленовник
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” 1.842.914,00
Ћириковац
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” 1.419.651,00
Маљуревац
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” 1.806.340,00
Бубушинац

14. децембар 2021.
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
487.556,00 24,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

912.730,00 24,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.330.536,00 96,26
1.737.576,00 94,28
1.396.848,00 98,39
1.695.390,00 93,86

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” Брадарац
Реализација пројекта
“Уређење зона школа” Пољана
Реализација Пројекта
техничког регулисања
саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревцадео који обухвата улице:
Кучевачка, Жагубичка,
Црнотравска,
Лесковачка, 4. јула,
Пиротска и Цинцар
Јанка
Реализација Пројекта
техничког регулисања
саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревцадео који обухвата улице:
Делиградска, Прилепска
и Скопљанска
Реализација Пројекта
техничког регулисања
саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревцадео који обухвата
улице: Книћанинова,
Тршћанска, Сремска,
Угљешина, Југовићева и
Станоја Главаша
Реализација Пројекта
уређење зона школа Трњане
Реализација Пројекта
уређење зона школа Братинац
Реализација Пројекта
уређење зона школа Дрмно
Реализација Пројекта
уређење зона школа Пругово
Набавка једнократних
алкотестера
Трактористи-набавка
–ротациона светла,
рефлектујуће табле
за означавање спорих
возила
Набавка и уградња
брзинометара за
возила за упозорење
прекорачења брзине
Реализација Пројекта
уређење зона школа Берање

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Страна 61 – Број 13

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

1.608.609,00

1.429.608,00 88,87

1.632.766,00

1.509.936,00 92,48

148.976,00

85.895,00 57,66

53.968,00

36.055,00 66,81

63.947,00

43.977,00 68,77

1.500.000,00

1.407.444,00 93,83

1.300.000,00

1.293.578,00 99,51

1.600.000,00

585.276,00 36,58

1.600.000,00

1.481.448,00 92,59

50.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

350.000,00

290.412,00 82,97

Страна 62 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Опрема за јавну
безбедност - Реализација
пројекта измене
режима саобраћаја у
Костолцу у улицама
Боже Димитријевића,
Рударској, Задругарској,
Вељка Дугошевића и
Николе Граонића
Припрема паркинг
простора до нивоа
асфалтирања са
ограђивањем за потребе
царинске зоне
Радови на
реконструкцији
Сунчаног парка
Рехабилитација јавног
паркиралишта “пијаца
Круг” у улици Моше
Пијаде
Радови на ојачању
коловозне конструкције
асфалтирање улице
Илије Гојковића наставак радова
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
у улици Ратарска у МЗ
“Бурјан” - Прва фаза
Радови на ојачавању
коловозне конструкцијеасфалтирање у делу
улице Боре Станковића и
Сестрољинској улици у
МЗ “Чачалица”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
у улици Радних бригада
у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције асфалтирање дела улице
Кучевачке (од улице Иве
Маринковића) у МЗ
“Горња Мала”
Радови на ојачавању
коловозне конструкције
-асфалтирање улице
Михајла Пупина у МЗ
“Горња Мала”
Радови на ојачању
коловозне конструкцијеасфалтирање улице
Милунке Савић (од
улице Иве Маринковића
до Жагубичке улицепоред цркве) у МЗ
“Горња Мала”

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

1.027.102,00

0,00

0,00

11.809.869,00

0,00

0,00

30.200.000,00

0,00

0,00

5.439.322,00

5.130.229,00 94,32

22.125.803,00

6.562.672,00 29,66

42.618.554,00 71.616.746,00

9.000.000,00 21,12

8.974.760,00

8.598.097,00 95,80

8.326.126,00

7.958.841,00 95,59

1.867.889,00

1.761.429,00 94,30

3.100.764,00

2.976.830,00 96,00

5.922.074,00

3.065.276,00 51,76

14. децембар 2021.

Назив
корисника

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
“ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ”
ПОЖАРЕВАЦ

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Радови на ојачавању
коловозне конструкције
-асфалтирање дела улице
Жагубичке (поред цркве
2.686.992,00
до улице Страхињића
Бана) у МЗ “Горња
Мала”
Радови на ојачавању
коловозне конструкцијеасфалтирање улице
9.770.965,00
Радована Драговића у
МЗ “Парк”
Санација тротоара у
делу улице Лоле Рибара,
десна страна (од улице
5.826.264,00
Синђелићеве до улице
Југ Богданове) у МЗ
“Ћеба”
Радови на ојачавању
коловозне конструкцијеасфалтирање улице
31.750.110,00
Далматинске у МЗ “Васа
Пелагић”
Свега за Програм
7-Организација
494.603.889,00 71.616.746,00
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура:
Програм 8.
Предшколско Реконструкција фасаде
васпитање и објекта “Бубамара”
образовање
Реконструкција крова
објекта “Мајски цвет” у
Костолцу
Извођење радоваотклањање недостатака
у подрумским
просторијама вртића
“Бамби” због појаве
велике влаге на
зидовима
Набавка ламината
за просторије/собе у
појединим вртићима
Постављање комарника
на улазним вратима
кухиња и прозорима
Демонтажа постојеће
ограде и постављање
нове
Пројектно-техничка
документација за
озакоњење комплекса
објекта ПУ “Љубица
Вребалов” Пожаревац
- вртић “Мајски цвет” у
Костолцу
Израда пројекта уређења
дворишта

Страна 63 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

2.367.020,00 88,09

9.411.833,00 96,32

1.369.053,00 23,50

9.023.242,00 28,42

0,00 155.521.991,00 31,44

5.144.268,00

731.405,00 14,22

6.275.271,00

5.773.659,00 92,01

2.217.237,00

0,00

0,00

843.657,00

207.999,00 24,65

220.000,00

212.457,00 96,57

583.890,00

0,00

0,00

630.000,00

630.000,00

0,00

352.000,00

352.000,00 100,00

Страна 64 – Број 13

Назив
корисника

ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

14. децембар 2021.

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Набавка
142.000,00
противпожарних апарата
Три професионалне
машине за прање посуђа
2.710.368,00
за кухиње у објектима
“Душко Радовић”,
“Пчелица” и “Мајски цвет”
Трошкови надзора
за извођење радоваотклањање недостатака
у подрумским
200.000,00
просторијама вртића
“Бамби” због појаве
велике влаге на
зидовима
Трошкови надзора
за извођење радоваотклањање недостатака
у подрумским
200.000,00
просторијама вртића
„Бамби“ бог појаве
велике влаге на
зидовима
Свега за Програм
8-Предшколско 19.518.691,00
васпитање и образовање:
Програм 9. ОШ “Краљ Александар
Основно
I” Пожаревац
46.700,00
образовање и Замена хидрантске
васпитање
мреже
ОШ “Краљ Александар
I” Пожаревац
Израда техничке
350.000,00
документације за
унутрашњу и спољну
хидрантску мрежу
ОШ “Свети Сава”
Пожаревац
Израда пројекта
2.940.000,00
реконструкције и
надградње школе
ОШ “Свети Сава”
Пожаревац
Набавка намештаја за
587.640,00
опремање продуженог
боравка и школских
просторија
ОШ “Свети владика
Николај”
Набавка школских
504.000,00
клупа, столица,
ормарића за опремање
учионица
Свега за Програм
9-Основно образовање и 4.428.340,00
васпитање:
Пожаревачка гимназија
6.000.000,00
Изградња хидрантске
мреже

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
138.000,00 97,18

2.710.368,00 100,00

188.096,00 94,05

0,00

0,00

0,00

0,00

10.943.984,00 56,07

46.700,00 100,00

350.000,00 100,00

0,00

0,00

587.640,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984.340,00 22,23
0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ
РАД
ПОЖАРЕВАЦ

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

Страна 65 – Број 13

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Економско-трговинска
школа
190.000,00
Набавка моторне
косачице
Економско-трговинска
школа
71.000,00
Санација крова од
прокишњавања
Политехничка школа
Пожаревац
Набавка расхладног
агрегата са уградњом
1.536.753,00
и повезивањем за
салу за културно јавну
делатност
Политехничка школа
Пожаревац
18.662.365,00
Адаптација и санација
сале за јавну делатност
Медицинска школа
Израда студије за
истраживање стања
конструкције школе
960.000,00
и процена вредности
санационих активности
на приземном објекту
старе Петраркине школе
Медицинска школа
Набавка канцеларијског
588.000,00
намештаја
Пољопривредна школа
са домом ученика “Соња
Маринковић”
Извођење радова на
прикључивању на
836.000,00
градску мрежу водовода
комплекса Дома ученика
пољопривредне школе
“Соња Маринковић”
Свега за Програм
10-Средње образовање и 28.844.118,00
васпитање:
Програм 11. Центар за социјални рад
Социјална и - Дневни центар
218.000,00
дечја заштита Намештај-набавка
столица
Центар за социјални рад
- Дневни центар
25.000,00
Електронска опреманабавка мини линије
Центар за социјални рад
- Дневни центар
Опрема за
80.000,00
пољопривреду-набавка
косилице, тримера,
маказа за орезивање

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
0,00

0,00

70.980,00 99,97

1.536.720,00 100,00

14.159.027,00 75,87

0,00

0,00

588.000,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.354.727,00 56,70

0,00

0,00

0,00

0,00

69.600,00 87,00

Страна 66 – Број 13

Назив
корисника

Програм

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

ОПШТА
БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Програм 12.
Здравствена
заштита

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

14. децембар 2021.

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Центар за социјални рад
- Дневни центар
Набавка опреме за
45.000,00
јавну безбедностзамена 15 мобилних
противпожарних апарата
Рачунарска опрема
Пројекат „Унапређење
квалитета живота
у граду Пожаревцу
1.200,00
кроз успостављање
ефикасних социјалних
услуга“
Свега за Програм
11-Социјална и дечја
369.200,00
заштита:
Набавка санитетског
возила Општој болници
4.497.150,00
Пожаревац
Набавка опреме
(протокомер) Општој
1.884.888,00
болници Пожаревац
Набавка опреме Општој
болници Пожаревац1.028.280,00
набавка два апарата за
искашљавање
Капиталне дотације
организацијама
обавезног социјалног
осигурања- “Румунскосрпска заједничка
иницијатива у борби
34.917.310,00
против канцера
у пограничном
региону-унапређено
дијагностификовање
и лечење малигних
тумора”
Свега за Програм
42.327.628,00
12-Здравствена заштита:

Програм 13.
МЗ “Маљуревац” Развој
реконструкција крова на
832.930,00
културе и
Дому културе
информисања
Санација Дома културе у
999.990,00
МЗ “Пругово”
Капиталне субвенције
осталим јавним
нефинансијским
11.006.646,00
предузећима и
организацијама-ЈП
“Љубичево”
Санација, адаптација и
ревитализација фасаде
зграде здања Старог
24.303.899,00
Начелства у Пожаревцу,
II фаза

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

24.840,00 55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

94.440,00 25,58
4.497.150,00 100,00
1.884.888,00 100,00

855.800,00 83,23

0,00

0,00

0,00

0,00

7.237.838,00 17,10
0,00

0,00

201.397,00 20,14

1.544.182,00 14,03

4.618.524,00 19,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Адаптација,
реконструкција и
доградња објекта
Фондације и Галерије
Милене Павловић
Барили - Прва фаза
Радови на санацији,
ревитализацији и
рестаурацији Музеја
културне историје
Пожаревац

ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ

Административна
опрема - каблирање
Музичка опрема - тонско
техничка опрема
Фолклорна ношња

НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
“ИЛИЈА М.
ПЕТРОВИЋ”
ПОЖАРЕВАЦ
ФОНДАЦИЈА
МИЛЕНИН
ДОМГАЛЕРИЈА
“МИЛЕНЕ
ПАВЛОВИЋ
БАРИЛИ”
ПОЖАРЕВАЦ

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ

Набавка књига

Набавка 9 рачунара

Израда пројектне
документације за
реконструкцију и
доградњу постојећег
простора Галерије

Страна 67 – Број 13

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

65.677.600,00 80.000.000,00

0,00

0,00

26.729.364,00

0,00

0,00

633.173,00

0,00

0,00

1.000.000,00

988.526,00 98,85

412.000,00

409.300,00 99,34

2.500.000,00

1.099.978,00 44,00

500.000,00

479.960,00 95,99

2.801.200,00

Уградња спољашњег
видео надзора на
потезу старих касарни
260.000,00
- павиљон 3 и 4,
Историјског архива
Пожаревац
Набавка стојеће витрине/
сталка за архивске
45.000,00
публикације
Набавка два рачунара и
145.367,00
једног тфт монитора
Набавка дигиталне
видео камере са
150.000,00
пратећом опремом
Набавка опреме за
250.000,00
заштиту и чување
података
Набавка канцеларијских,
административних
ормара/полица и
278.277,00
архивске/библиотечке
полице
Свега за Програм
13-Развој културе и 138.525.446,00 80.000.000,00
информисања:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.495,00 89,08
0,00

0,00

244.642,00 97,86

0,00

0,00

0,00

9.716.004,00

7,01

Страна 68 – Број 13

Назив
корисника
ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

ЈАВНА
УСТАНОВА
“СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
ПОЖАРЕВАЦ”

ГРАДСКА
ОПШТИНА
КОСТОЛАЦ

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

14. децембар 2021.

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Радови на спортској хали
4.708.386,00
Програм 14. у Пожаревцу
Развој спорта Изградња атлетског
и омладине стадиона на к.п. бр.
2237/1 КО Пожаревац
78.570.047,00 50.355.097,00
у ул. Илије Гојковића у
Пожаревцу
Обезбеђивање потребне
инфраструктуре и
радови на довођењу
- прикључењу на
топлификациони систем
1.200.000,00
путем резиденцијалних
топлопредајних станица
на Градском фудбалском
стадиону
Моторна самоходна
46.990,00
косачица
Набавка тракторске
750.000,00
косачице и тримера
Хлорна пумпа
намењена за коришћење
137.520,00
агресивних флуида
Идејно решење, идејни
пројекат и главни
1.660.500,00
пројекат помоћне сале
Израда урбанистичког
пројекта и пројекта
парцелације за помоћну
спортску салу и
1.000.000,00
изградњу затвореног
базена на катастарској
парцели број 2167/1 КО
Пожаревац
Уградња кућишта пумпе
у базенској филтер
141.000,00
станици
Набавка и репарација
вентила у базенској
169.920,00
филтер станици
Свега за Програм
14-Развој спорта и 88.384.363,00 50.355.097,00
омладине:
Програм 15. Градска општина
Опште услуге Костолац
локалне
Пројектно планирање1.138.500,00
самоуправе Надзор на изградњи
вреловода Острово
Градска општина
Костолац
Пројектно планирањеНадзор на изградњи
583.284,00
фекалне канализације
Колубарске, Ивана
Косанчића Ст. Главаша

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.900,00 99,81
739.997,00 98,67
0,00

0,00

0,00

0,00

396.000,00 39,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.182.897,00

1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Градска општина
Костолац
Пројектно планирање72.912,00
Надзор на изградњи
фекалне канализације
Козарачке
Градска општина
Костолац
Пројектно планирање38.400,00
Надзор на изградњи
фекалне канализације
Партизанске
Градска општина
Костолац
Центар за културу
1.035.360,00
Костолац-набавка
монтажног контејнера на
плажи Топољар
Градска општина
Костолац
Центар за културу
Костолац-Опрема
за културу-набавка
644.369,00
озвучења јавних
простора на локацији
Топољар и спортски
терени
Градска општина
Костолац
347.940,00
Дечје игралиште
Градска општина
Костолац
10.652.233,00
Рушење моста
Градска општина
Костолац
319.600,00
Надзор над извођењем
радова на рушењу моста
Градска општина
Костолац
Надзор над извођењем
944.400,00
радова на изградњи
канализације
Градска општина
Костолац
185.445,00
Надзор за дрворед
Градска општина
Костолац
Израда пројектне
21.600,00
документације за
топлификацију насеља
“Плажа” у Костолцу
Градска општина
Костолац
Израда пројектне
2.760.000,00
документације за
водоводну мрежу села
Острово

Страна 69 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

0,00

0,00

996.000,00 96,20

637.403,00 98,92

347.940,00 100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.445,00 97,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Страна 70 – Број 13

Назив
корисника

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Градска општина
Костолац
Пројектна
1.728.000,00
документација - градски
парк и стара пруга
Градска општина
Костолац
Пројектна документација
216.000,00
- хидротехничке
инсталације водоводне и
канализационе мреже
Градска општина
Костолац
Пројектна
документација600.000,00
надстрешица изнад
трибина на плажи
“Топољар” у Костолцу
Градска општина
Костолац
Пројектна
384.000,00
документација челичне
трибине на плажи
“Топољар” у Костолцу
Изградња осталих
стамбених простора1.757.961,00
средства “Фонда
солидарности”
Изградња стамбеног
простора - “Стамбени
10.885.652,00
фонд”
Изградња пословног
30.720.102,00
објекта МЗ “Чачалица”
Замена старих и израда
нових електричних
инсталација у стамбеној
јединици-бараци
површине 33м², у улици
62.093,00
Трг Радомира Вујовића
број 2А/2 у Пожаревцу
додељеној социјално
угроженој породици
Спољашњи
каменорезачки радови
на згради Старог
916.155,00
Начелства: Рестаурација
и реконструкција
балкона
Радови на згради
Локалне пореске
8.248.629,00
администрације
Капитално одржавање
објеката и пословног
простора у месним
4.439.226,00
заједницама на
територији Града
Пожаревца
Геодетске подлоге за
1.055.741,00
инвестиције из програма

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
1.320.000,00 76,39

154.740,00 71,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.960.000,00 25,91

0,00

0,00

916.155,00 100,00

5.750.077,00 69,71

3.733.151,00 84,09

609.108,00 57,69

14. децембар 2021.

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци
Израда геодетских
подлога
Израда пројектне
документације за
изградњу затвореног
базена у Пожаревцу
(ИДР, ПГД И ПЗИ) са
Идејним пројектом за
уређење комплекса
Спортски центар
Усаглашавање постојеће
пројектне документације
са новим законима
и прописима за
Историјски архив Града
Пожаревца
Конзерваторски надзор
каменорезачких радова
на фасади зграде Старог
Начелства
Конзерваторски надзор
на санацији и адаптацији
фасаде зграде здања
Старог Начелства у
Пожаревцу, друга фаза
Надзор над уградњом
система видео надзора
града Пожаревца
Витешка-пројекат
фекалне канализације
Израда пројекта
за извођење
(ПЗИ) пренамене,
реконструкције и
адаптације објекта
“Старе касарне”
Израда пројектне
документације
партерног уређења
јавних површина
Ул. Васе Чарапића пројекат рехабилитације
са ојачањем коловозне
конструкције и
израдом тротоара и
бициклистичке стазе у
МЗ “Булевар”
Ул. Милоша Поцерца пројекат рехабилитације
са ојачањем коловозне
конструкције и израдом
тротоара у МЗ “Сопот”
Пројекат реконструкције
надвожњака у улици
Боже Димитријевића
Израда пројектне
документације за израду
коловозних конструкција

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.
128.955,00

Страна 71 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
60.000,00 46,53

9.000.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

198.400,00

0,00

0,00

1.951.975,00

0,00

0,00

16.543,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

1.652.400,00

1.286.400,00 77,85

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

747.900,00

747.900,00 100,00

5.897.040,00

271.200,00

4,60

Страна 72 – Број 13

Назив
корисника

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Екстерни стручни
17.384.288,00
надзор
Израда претходних
студија оправданости
и претходне студије
240.000,00
изводљивости, студије
изводљивости и студије
оправданости
Израда пројекта
реконструкције старе
44.683.120,00
болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Израда пројекта
изградње моста код
3.000.000,00
манастира Рукумија
Пројекат реконструкције
надвожњака у улици
598.500,00
Хајдук Вељковој
Израда пројектне
документације
водоснабдевања у
6.142.000,00
Месној заједници
„Речица“
Радови на адаптацији и
санацији просторија МЗ
1.677.523,00
„Батовац“
Радови на
инвестиционом
одржавању Дома културе
7.669.345,00
у МЗ „Бубушинац“ –
кров Дома културе са
делимичном заменом
фасадне столарије
Радови на адаптацији
просторија у Месној
999.999,00
заједници „Пољана“
Радови на
инвестиционом
одржавању Дома
918.042,00
културе у МЗ „Дрмно“
- две просторије месне
канцеларије
Радови на
инвестиционом
одржавању Дома културе
у МЗ „Дрмно“ – замена
2.329.378,00
фасадне столарије на
свим објектима Дома
културе
Инвестиционо
одржавање дела објекта
389.097,00
МЗ “Баре”
Израда пројекта
рехабилитације са
ојачањем коловозне
конструкције у улици
Цара Душана са
2.760.000,00
уређењем јавне расвете
(до обилазнице са
бочним улицама) у МЗ
“Чачалица”

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
2.173.338,00 12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598.500,00 100,00

0,00

0,00

339.678,00 20,25

1.621.542,00 21,14

244.395,00 24,44

175.995,00 19,17

462.313,00 19,85

86.536,00 22,24

0,00

0,00

14. децембар 2021.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Израда Пројекта
партерног уређења блока
3.642.885,00
“Ђура Јакшић” у МЗ
“Горња Мала”
Пројекат рехабилитације
и ојачавања коловозне
конструкције и уређења
1.920.000,00
у делу улице 27. априла
(до петље)
Стручни надзор над
151.439,00
инвестицијама
Канцеларијски намештај 2.045.292,00
Аутомобили
1.190.000,00
Рачунарска опрема 100.000,00
кућиште за ГИС
Рачунарска опрема Пројекат „Ефикасно
590.000,00
управљање имовином за
успешне самоуправе“
Израда рачунарске
мреже у просторијама
Народне библиотеке
и просторија у
800.000,00
Основном суду које
користи Градско
правобранилаштво
Фотографска опрема
55.000,00
Мерни и контролни
70.000,00
инструменти
Опрема за јавну
безбедност-набавка ПП
100.000,00
апарата
Лиценцирање серверског
120.000,00
софтвера (proks-mox)
Експропријација
земљишта за потребе
500.000,00
проширења гробља у
Кличевцу
Набавка и постављање
механичке заштите
- игличасте заштите
2.400.000,00
од птица на објекту
“Начелство”
Замена оштећених
мобилијара у Пожаревцу 3.000.000,00
и Костолцу
Израда пројектно
техничке документације
за адаптацију, санацију
13.000.000,00
и реконструкцију Дома
здравља Пожаревац
Израда пројектне
документације кишне
35.000,00
канализације у делу
улице Слободарске сокак у МЗ “Чачалица”

Страна 73 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045.292,00 100,00
1.189.999,00 100,00
0,00

0,00

480.600,00 81,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Израда Сепарата 3
Главног пројекта
санације, адаптације и
120.000,00
ревитализације фасаде
зграде здања Старог
начелства у Пожаревцу
Израда пројекта кишне
канализације - Јужни
180.000,00
слив
Електронска опремаПројекат „Унапређење
предуслова за
коришћење локалних
1.400.000,00
социо-економских
потенцијала кроз ГИС
у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Рачунарска опрема 165.000,00
Мобилни тим за Роме
Рачунарска опрема
1.615.000,00
Штампачи
225.000,00
Телефони
170.000,00
Лап-топ рачунари за
потребе Градског већа и
1.600.000,00
Комуналну полицију
Компјутерски софтверПројекат “Унапређење
предуслова за
коришћење локалних
420.000,00
социо-економских
потенцијала кроз ГИС
у Пожаревцу и Великом
Градишту”
Набавка опреме система
видео надзора града
31.039.488,00 23.039.488,00
Пожаревца
Набавка и замена
противпожарних
100.000,00
апарата и комплетирање
хидрантских сандучића
Набавка опреме за
потребе МУП-а-четири
150.000,00
камере за видео надзор
Набавка нових
противпожарних апарата
и прве помоћи и др.
159.500,00
у згради Начелства и
Месним канцеларијама
Експропријација
непокретности ради
изградње водоизворишта
500.000,00
пијаће воде Кличевац
на к.п. број 987 К.О.
Кличевац

14. децембар 2021.
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

180.000,00

0,00

1.147.200,00 81,94

0,00

0,00

0,00
0,00
7.370,00

0,00
0,00
4,34

1.598.922,00 99,93

350.000,00 83,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Набавка грађевинског
земљишта-прибављање
грађевинског земљишта
у јавну својину Града
Пожаревца од Предузећа
69.064.200,00
у друштвеној својини
“Фабрика шећера”
са п.о. у стечају из
Пожаревца (пет
имовинских целина)
Куповина и монтажа
паркинга-прикључак на
44.923,00
водоводну мрежу
Куповина и монтажа
паркинга-прикључак
17.494,00
на мрежу фекалне
канализације
Израда ПДРиндустријска зона
6.240.000,00
Пожаревац
Геодетске подлоге и
израда инжењерскогеолошког елабората
312.000,00
за потребе израде ПДР
- индустријске зоне
Пожаревац
Лимарски радови на
балконима објекта
“Старо Начелство” у
4.333.202,00
Пожаревцу - I фаза Балустери
Израда ПДР за
формирање новог дела
1.800.000,00
Првомајске улице у
Костолцу у потезу
постојећег надвожњака
Набавка покретних
1.542.012,00
клима
Набавка електронских
56.000,00
калкулатора
Лиценце за антивирус
107.240,00
софтвер
Лиценце за Microsoft
500.000,00
софтвер са каловима
Опрема за јавну
безбедност
148.800,00
Набавка ампула-китова
за дрога-тест
Лиценца за софтвер
3.877.351,00
Замена кровног
покривача на стамбеним
објектима у улици Узун
3.102.984,00
Мирковој, за објекте
1.2.3.4 и 5

Страна 75 – Број 13
ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

69.064.200,00 100,00

44.924,00 100,00

17.494,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.333.202,00 100,00

0,00

0,00

1.164.915,00 75,55
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.800,00 100,00
392.760,00 10,13
0,00

0,00
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Капитални издаци

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Израда пројекта
парцелације, пројекта
препарцелације и
2.000.000,00
елабората изведеног
стања од стране
овлашћеног пројектанта
Израда елабората
о изведеном стању
водоводе мреже од
500.000,00
стране овлашћеног
пројектанта хидро
струке
Прибављање у јавну
38.652.790,00
својину пословне зграде
Реконструкција и
санација фудбалских
34.036.829,00 30.000.000,00
терена на кп.бр. 6779 КО
Пожаревац
Набавка опреме за
Ватрогасно-спасилачки
2.189.131,00
батаљон у Пожаревцу
Израда пројеката
ојачавања коловозних
3.000.000,00
конструкција
Прикључак плутајућег
објекта/пристана у
98.875,00
Костолцу на електричну
енергију
Прикључак аутоматске
станице за мерење
79.691,00
квалитета ваздуха на
електричну енергију
Прикључак на
дистрибутивни систем
електричне енергије
157.812,00
објекта:Топлопредајна
станица 9/85 „Шеста
Личка 85“ Пожаревац
Прикључак на
дистрибутивни систем
електричне енергије
објекта: Топлопредајна
157.812,00
станица „Влајка
Павловића бб“ у
Пожаревцу
Прикључак на
дистрибутивни систем
електричне енергије
144.083,00
објекта: Топлопредајна
станица „Цане Бабовић
39“ у Пожаревцу
Прикључак на
дистрибутивни систем
електричне енергије
203.413,00
објекта: „Ратарска број
209“ у Пожаревцу

14. децембар 2021.

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.875,00

0,00

79.691,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.
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ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
Програм
ПОЖАРЕВЦА 17.Енергетска
ефикасност
и обновљиви
извори
енергије
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Капитални издаци

Страна 77 – Број 13

РЕБАЛАНС 1 / 2021.
2021.
2022.
2023.

Прикључак на
дистрибутивни систем
електричне енергије
166.867,00
објекта: Топлопредајна
станица „Ратарска број
146“ у Пожаревцу
Опрема за домаћинство
499.812,00
МЗ “Васа Пелагић”
- Израда решетака за
115.000,00
прозоре и врата
МЗ “Дубравица” - сто за
29.900,00
стони тенис
МЗ “Братинац” машине
и опрема за заливање
54.752,00
траве
Реконструкција
просторне целине
25.856.808,00
“Чикош”
Свега за Програм
15-Опште услуге 456.170.492,00 53.039.488,00
локалне самоуправе:
Пројекат
„Суфинансирање
активности на
инвестиционом
одржавању и
600.000,00
унапређењу енергетске
санације стамбених
објеката на територији
Града Пожаревца“соларни панели
Свега за Програм
17-Енергетска
600.000,00
ефикасност и обновљиви
извори енергије:
Укупно капитални 2.425.589.336,00
255.011.331,00
издаци:

ИЗВРШЕЊЕ
I-IX 2021.
%

0,00

0,00

24.984,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 113.043.044,00 24,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 577.934.720,00 23,83

2

Раздео

1

Глава

1

Програмска
Класиф.

21010003

21010002

2101

3

Функција

110

110

4

421

422

423

426

482
16

5

6

7

8

9

412

415

4

11

414

3

411

412

2

10

411

6

1

5

Позиција

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

14. децембар 2021.

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
594,00

3.566,00

24.212,00

Свега за програмску активност 2101-0002:

ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине

11.523,00

24.212,00

411,00

2.469,00

11.523,00

0,00

765,00

4.477,00

86,00

2.497,00

134,00

0,00

509,00

3.055,00

10

100,00

1.000,00

11.620,00

150,00

6.000,00

300,00

200,00

691,00

4.151,00

9

Извршено
до
30.09.2021.
преко
Трезора

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 110:

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

ПА:Функционисање извршних органа

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

7

Опис

Укупна
јавна
средства

11

0,00

0,00

Преузето из
Обрасца 5

2.469,00
411,00

11.523,00

11.523,00

0,00

765,00

4.477,00

86,00

2.497,00

134,00

0,00

509,00

3.055,00

12

Укупно
извршено

69,19

69,24

47,59

0,00
0,00
47,59

76,50

38,53

57,33

41,62

44,67

0,00

73,66

73,60

13

%
извршења

IX
Укупни расходи и издаци у износу од 5.382.082 хиљадe динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и то:
Износ у хиљадама динара (000)

Страна 78 – Број 13

Економска
Класиф.

3

2

2101
21010001

2101
21010002

110

Страна 79 – Број 13

414

415

422

423

426

15

16

17

18

412

13

14

411

12

28.372,00
28.372,00
28.372,00

Свега за Програм 16:

Свега за Главу 1:

Свега за Раздео 1:

17.007,00
17.007,00
17.007,00
17.007,00

Свега за програмску активност 2101-0002:

Свега за Програм 16:

Свега за Главу 1:

Свега за Раздео 2:

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА:Функционисање Скупштине

17.007,00

600,00

8.200,00

30,00

170,00

415,00

1.084,00

Функција 110:

Материјал

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
6.508,00

4.160,00

Свега за програмску активност 2101-0003:

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА:Функционисање извршних органа

4.160,00

Функција 110:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

11.857,00

11.857,00

11.857,00

11.857,00

11.857,00

350,00

6.840,00

0,00

93,00

0,00

653,00

3.921,00

14.403,00

14.403,00

14.403,00

2.880,00

2.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.857,00

11.857,00

11.857,00

11.857,00

11.857,00

350,00

6.840,00

0,00

93,00

0,00

653,00

3.921,00

14.403,00

14.403,00

14.403,00

2.880,00

2.880,00

69,72

69,72

69,72

69,72

69,72

58,33

83,41

0,00

54,71

0,00

60,24

60,25

50,76

50,76

50,76

69,23

69,23

14. децембар 2021.

4

0602
06020004

330

110

Страна 80 – Број 13

414

415

416

421

422

423

425

31

32

33

34

35

36

481

26

30

426

25

413

423

24

29

422

23

412

421

22

28

414

21

411

412

20

27

411

19

64.927,00
64.927,00
64.927,00

Свега за Програм 16:

Свега за Главу 1:

Свега за Раздео 3:

Текуће поправке и одржавање

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Судови

ПА:Градско правобранилаштво

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

100,00

370,00

20,00

585,00

150,00

183,00

415,00

40,00

1.703,00

10.229,00

64.927,00

Свега за програмску активност 2101-0001:

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

42.087,00

64.927,00

52,00

99,00

0,00

209,00

145,00

92,00

26,00

40,00

1.257,00

7.552,00

42.087,00

42.087,00

42.087,00

42.087,00

1.785,00

209,00

38.286,00

124,00

0,00

0,00

240,00

1.443,00

2.742,00

670,00

58.538,00

265,00

205,00

200,00

329,00

1.978,00

Материјал
Дотације невладиним организацијама-дотације политичким
странкама
Функција 110:

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Социјална давања запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

99,00

0,00

209,00

145,00

92,00

26,00

40,00

1.257,00

7.552,00

42.087,00

42.087,00

42.087,00

42.087,00

42.087,00

1.785,00

209,00

38.286,00

124,00

0,00

0,00

240,00

1.443,00

52,00

26,76

0,00

35,73

96,67

50,27

6,27

100,00

73,81

73,83

64,82

64,82

64,82

64,82

64,82

65,10

31,19

65,40

46,79

0,00

0,00

72,95

72,95

14. децембар 2021.

5

1

11014003

11014002

1101
11014001

060

060

620

Страна 81 – Број 13

39/2

39/1

472

472

511

512

38

39

426

37

14.235,00
14.235,00
14.235,00
14.235,00

Свега за програмску активност 0602-0004:

Свега за Програм 15:

Свега за Главу 1:

Свега за Раздео 4:

11.414,00
11.414,00

Функција 620:

Свега за пројекат 1101-4001:

1.200,00
1.200,00

Функција 060:

Свега за Пројекат 1101-4002:

1.800,00
1.800,00
1.800,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Функција 060:

Свега за Пројекат 1101-4003:

Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима
са територије Града Пожаревца - додела грађевинског
материјала
Становање

1.200,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним
лицима са територије Града Пожаревца - додела грађевинског
материјала
Становање

11.414,00

Зграде и грађевински објекти

Пројекат:Израда Плана генералне регулације
Развој заједнице

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

14.235,00

150,00

290,00

Функција 330:

Машине и опрема

Материјал

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.869,00

1.869,00

1.869,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

84,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.869,00

1.869,00

1.869,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

9.684,00

84,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,37

16,37

16,37

68,03

68,03

68,03

68,03

68,03

56,00

44,14

14. децембар 2021.

11020003

11020002

1102
11020001

11014004

510

540

640

060

Страна 82 – Број 13

512

514

46

47

424

511

45

49

463

44

421

425

48

424

43

425

41

42

421

472

40

39/3
4.500,00
18.914,00

Свега за Пројекат 1101-4004:

Свега за Програм 1:

77.672,00

Свега за програмску активност 1102-0002:

Специјализоване услуге

Стални трошкови

500,00

61.923,00

77.672,00

Функција 540:

ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом

6.759,00

3.000,00

17.020,00

9.309,00

2.000,00

Култивисана имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Трансфери осталим нивоима власти

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

39.584,00

142.796,00

Свега за програмску активност 1102-0001:

ПА:Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика

32.196,00
142.796,00

Текуће поправке и одржавање

Функција 640:

Стални трошкови

ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
110.600,00

4.500,00

Функција 060:

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

4.500,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Становање

Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним
лицима са територије Града Пожаревца - куповина сеоских
кућа са окућницом

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

39.395,00

41.574,00

41.574,00

0,00

0,00

10.063,00

6.285,00

1.485,00

23.741,00

84.962,00

84.962,00

21.383,00

63.579,00

1.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.395,00

41.574,00

41.574,00

0,00

0,00

10.063,00

6.285,00

1.485,00

23.741,00

84.962,00

84.962,00

21.383,00

63.579,00

1.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,62

53,53

53,53

0,00

0,00

59,12

67,52

74,25

59,98

59,50

59,50

66,42

57,49

9,88

0,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

15010001

1501

11020008

11020007

11020004

630

436

540

Страна 83 – Број 13

421

425

451

511

621

54

56

57

58

621

53

55

463

485

51

52

424

50

276.269,00

Свега за програмску активност 1102-0007:

134.698,00
728.621,00

Свега за програмску активност 1102-0008:

Свега за Програм 2:

ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

11.597,00

134.698,00

282.918,00

11.597,00

0,00

10.472,00

0,00

656,00

469,00

78.989,00

49.812,00

3.816,00

1.063,00

83.380,00

83.380,00

83.380,00

0,00

Набавка домаће финансијске имовине
Функција 630:

Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација
ма
Зграде и грађевински објекти

Стални трошкови

1.018,00

276.269,00

ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

225.669,00

Функција 436:

50.600,00

Набавка финансијске имовине

Трансфери осталим нивоима власти

ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије
Остала енергија

34.763,00

Свега за програмску активност 1102-0004:

22.010,00

1.295,00
22.010,00

7.000,00
34.763,00

20.715,00

39.395,00

39.395,00

Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Функција 540:

27.763,00

62.423,00

Свега за програмску активност 1102-0003:

ПА:Зоохигијена
Заштита биљног и животињског света и крајолика

62.423,00

Функција 510:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.918,00

11.597,00

11.597,00

0,00

10.472,00

0,00

656,00

469,00

83.380,00

83.380,00

83.380,00

0,00

22.010,00

22.010,00

1.295,00

20.715,00

39.395,00

39.395,00

38,83

8,61

8,61

0,00

21,02

0,00

61,71

46,07

30,18

30,18

36,95

0,00

63,31

63,31

18,50

74,61

63,11

63,11

14. децембар 2021.

01010001

0101

15014001

15010002

490

412

411

Страна 84 – Број 13

454

481

61

62

411

412

421

423

424

426

481

482

512

64

65

66

67

68

69

70

71

72

464

412

60

63

411

59

41.036,00
41.036,00

Функција 411:
Свега за Програмску активност 1501-0001:

10.000,00

Свега за програмску активност 1501-0002:

7.006,00

Свега за Пројекат 1501-4001:

ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници

ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

58.042,00

7.006,00

Функција 490:

Свега за Програм 3:

3.300,00

0,00

54,00

394,00

482,00

2.503,00

80,00

29,00

Машине и опрема

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Дотације невладиним организацијама

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Економски послови некласификовани на другом месту
164,00

10.000,00

Функција 412:

Пројекат:Подстицање инклузивног социо економског развоја
кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома

10.000,00

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Општи послови по питању рада

ПА:Мере активне политике запошљавања

1.500,00

25.000,00

2.128,00

12.408,00

Дотације невладиним организацијама

Субвенције приватним предузећима

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Општи економски и комерцијални послови

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

19.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.090,00
9.090,00

354,00

0,00

1.247,00

7.489,00

2.915,00

2.915,00

2.915,00

70,00

301,00

312,00

2.070,00

35,00

19,00

108,00

0,00

0,00

0,00
0,00

22.005,00

2.915,00

2.915,00

70,00

0,00

0,00

301,00

312,00

2.070,00

35,00

19,00

108,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.090,00
9.090,00

354,00

0,00

1.247,00

7.489,00

37,91

41,61

41,61

2,12

#####

0,00

76,40

64,73

82,70

43,75

65,52

65,85

#####

#####

100,00

22,15
22,15

23,60

0,00

58,60

60,36

14. децембар 2021.

04010003

04010002

04010001

0401

01010002

560

530

560

421

421

Страна 85 – Број 13

481

77

424

512

79

80

423

451

76

78

423

425

74

75

424

73

33.416,00

Свега за Програмску активност 0101-0001:

32.592,00
66.008,00

Свега за Програмску активност 0101-0002:

Свега за Програм 5:

4.200,00

Свега за Програмску активност 0401-0001:

Смањење загађености

14.215,00

Свега за Програмску активност 0401-0002:

Заштита животне средине некласификована на другом месту

ПА:Заштита природе

14.215,00

627,00

Функција 530:

Машине и опрема

Специјализоване услуге

13.588,00

4.200,00

Функција 560:

ПА:Праћење квалитета елемената животне средине

4.200,00

Услуге по уговору

Заштита животне средине некласификована на другом месту

ПА:Управљање заштитом животне средине

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.883,00
32.592,00

Функција 421:

28.402,00

Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација
ма
Дотације невладиним организацијама

Пољопривреда
2.307,00

33.416,00

Функција 421:

ПА:Мере подршке руралном развоју

32.116,00

1.300,00

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Пољопривреда

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4.355,00

4.355,00

0,00

4.355,00

0,00

0,00

0,00

17.544,00

737,00

737,00

0,00

429,00

308,00

16.807,00

16.807,00

16.382,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.355,00

4.355,00

0,00

4.355,00

0,00

0,00

0,00

17.544,00

737,00

737,00

0,00

429,00

308,00

16.807,00

16.807,00

16.382,00

425,00

30,64

30,64

0,00

32,05

0,00

0,00

0,00

26,58

2,26

2,26

0,00

1,51

13,35

50,30

50,30

51,01

32,69
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04014001

04010006

04010005

04010004

510

510

510

520

Страна 86 – Број 13

92

91

451

424

621

621

88

90

511

87

511

463

86

89

451

85

481

83

421

425

82

84

424

81

488.520,00

Свега за Програмску активност 0401-0004:

150.679,00

6.103,00

Свега за Програмску активност 0401-0006:

32.017,00

6.103,00

Функција 510:

Пројекат:Санација депоније комуналног отпада “Јеремино
поље”
Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација
ма

6.103,00

Специјализоване услуге

Управљање отпадом

ПА:Управљање осталим врстама отпада

9.875,00

150.679,00

Свега за Програмску активност 0401-0005:

0,00

1.380,00

1.380,00

1.380,00

9.875,00

7.596,00

148.400,00

2.279,00

141.901,00

141.901,00

11.488,00

78.774,00

40.940,00

0,00

10.699,00

44.475,00

44.475,00

0,00

8.933,00

35.542,00

Набавка домаће финансијске имовине
Функција 510:

Зграде и грађевински објекти

Управљање отпадом
2.279,00

488.520,00

Функција 520:

ПА:Управљање комуналним отпадом

69.881,00

263.453,00

123.505,00

7.023,00

Набавка домаће финансијске имовине

Зграде и грађевински објекти

Стални трошкови
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација
ма
Трансфери осталим нивоима власти

Управљање отпадним водама
24.658,00

65.792,00

ПА:Управљање отпадним водама

65.792,00

Свега за Програмску активност 0401-0003:

300,00

9.480,00

56.012,00

Функција 560:

Дотације невладиним организацијама

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.380,00

1.380,00

1.380,00

9.875,00

9.875,00

7.596,00

2.279,00

141.901,00

141.901,00

11.488,00

78.774,00

40.940,00

0,00

10.699,00

44.475,00

44.475,00

0,00

8.933,00

35.542,00

0,00

22,61

22,61

22,61

6,55

6,55

5,12

100,00

29,05

29,05

16,44

29,90

33,15

0,00

43,39

67,60

67,60

0,00

94,23

63,45
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424

511

95

96

791.616,00

Свега за пројекат 0401-5001:

Свега за Програм 6:

07010005

360

451

511

512

101/1

424

425

100

101

104

424

99

423

423

98

103

421

97

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
800,00

2.727,00

615.885,00

Свега за програмску активност 0701-0002:

ПА: Унапређење безбедности саобраћаја

615.885,00

1.027,00

434.517,00

165.038,00

9.183,00

5.940,00

Функција 451:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Стални трошкови

Друмски саобраћај
180,00

30.090,00
30.090,00

Функција 510:

29.150,00

0,00

850,00

90,00

Зграде и грађевински објекти

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

423

94

Стални трошкови

07010002

421

93

Управљање отпадом

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

510

32.017,00

Свега за пројекат 0401-4001:

Пројекат:Израда пројектно техничке документације за
изградњу регионалне депоније у Пожаревцу

32.017,00

Функција 510:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0701

04015001

Страна 87 – Број 13

0,00

590,00

222.691,00

222.691,00

0,00

119.202,00

94.117,00

6.122,00

3.250,00

0,00

207.816,00

5.830,00

5.830,00

5.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.192,00

13.192,00

13.165,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590,00

235.883,00

235.883,00

0,00

132.367,00

94.117,00

6.122,00

3.250,00

27,00

207.816,00

5.830,00

5.830,00

5.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,64

38,30

38,30

0,00

30,46

57,03

66,67

54,71

15,00

26,25

19,38

19,38

20,00

#####

0,00

0,00

0,00

0,00
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20030001

2003

20020001

2002

20010001

2001

920

912

911

Страна 88 – Број 13

512

107

423

463

472

109

110

111

472

511

106

108

426

105

66.399,00

Свега за програмску активност 0701-0005:

17.000,00
17.000,00

Свега за Програмску активност 2001-0001:

Свега за Програм 8:

146.781,00
146.781,00
146.781,00

Функција 912:

Свега за Програмску активност 2002-0001:

Свега за Програм 9:

Средње образовање

ПА:Функционисање средњих школа

ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

55.900,00

89.881,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Трансфери осталим нивоима власти

Услуге по уговору

Основно образовање

ПА:Функционисање основних школа
1.000,00

17.000,00

Функција 911:

ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

17.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Предшколско образовање

ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања
и образовања

682.284,00

66.399,00

Функција 360:

Свега за Програм 7:

22.171,00

36.888,00

3.813,00

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Материјал

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

66.627,00

66.627,00

66.627,00

14.157,00

51.945,00

525,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

254.819,00

32.128,00

32.128,00

14.756,00

15.400,00

1.382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.192,00

0,00

0,00

66.627,00

66.627,00

66.627,00

14.157,00

51.945,00

525,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

268.011,00

32.128,00

32.128,00

14.756,00

15.400,00

1.382,00

45,39

45,39

45,39

25,33

57,79

52,50

73,41

73,41

73,41

73,41

39,28

48,39

48,39

66,56

41,75

36,24
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09010005

09010004

09010003

09010001

0901

090

090

070

Страна 89 – Број 13

481

117

472

463

118

423

116

472

115

115/1

463

472

113

114

463

112

108.374,00

Свега за Програм 10:

56.798,00

Свега за Програмску активност 0901-0001:

30.408,00
30.408,00

Функција 090:

Свега за Програмску активност 0901-0003:

11.781,00
11.781,00

Функција 090:

Свега за Програмску активност 0901-0004:

ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста

11.781,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Социјална заштита некласификована на другом месту

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

8.849,00

21.344,00

Дотације невладиним организацијама

Трансфери осталим нивоима власти

Услуге по уговору

Социјална заштита некласификована на другом месту
215,00

56.798,00

Функција 070:

ПА:Дневне услуге у заједници

19.204,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Трансфери осталим нивоима власти

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту

ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи

37.594,00

108.374,00

Свега за Програмску активност 2003-0001:

ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

108.374,00

7.500,00

100.874,00

Функција 920:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Трансфери осталим нивоима власти

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

8.274,00

8.274,00

8.274,00

16.662,00

16.662,00

3.747,00

12.915,00

0,00

34.881,00

34.881,00

14.496,00

20.385,00

55.696,00

55.696,00

55.696,00

96,00

55.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.274,00

8.274,00

8.274,00

16.662,00

16.662,00

3.747,00

12.915,00

0,00

34.881,00

34.881,00

14.496,00

20.385,00

55.696,00

55.696,00

55.696,00

96,00

55.600,00

70,23

70,23

70,23

54,79

54,79

42,34

60,51

0,00

61,41

61,41

75,48

54,22

51,39

51,39

51,39

1,28

55,12
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09014002

09010008

09010007

09010006

090

010

040

040

070

Страна 90 – Број 13

421

423

129

481

128

125

472

124

472

122

423

465

121

123

423

481

120

119
16.215,00

Свега за Програмску активност 0901-0005:

43.910,00

Свега за Програмску активност 0901-0006:

5.030,00
5.030,00

Функција 040:

Свега за Програмску активност 0901-0007:

42.150,00

Свега за Програмску активност 0901-0008:

Услуге по уговору

Стални трошкови

Социјална заштита некласификована на другом месту
1.234,00

10,00

42.150,00

Функција 010:

Пројекат:Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу
кроз успостављање ефикасних социјалних услуга

42.150,00

Дотације невладиним организацијама

Болест и инвалидност

ПА:Подршка особама са инвалидитетом

4.800,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Услуге по уговору

Породица и деца
230,00

43.910,00

Функција 040:

ПА:Подршка рађању и родитељству

16.000,00

24.410,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Остале дотације и трансфери

Услуге по уговору

Породица и деца
3.500,00

16.215,00

Функција 070:

ПА:Подршка деци и породици са децом

16.215,00

Дотације невладиним организацијама

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

22.064,00

22.064,00

22.064,00

3.226,00

3.226,00

3.226,00

0,00

7.231,00

7.231,00

6.115,00

0,00

1.116,00

8.858,00

8.858,00

8.858,00

1.086,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.086,00

1,00

22.064,00

22.064,00

22.064,00

3.226,00

3.226,00

3.226,00

0,00

7.231,00

7.231,00

6.115,00

0,00

1.116,00

8.858,00

8.858,00

8.858,00

88,01

10,00

52,35

52,35

52,35

64,14

64,14

67,21

0,00

16,47

16,47

38,22

0,00

31,89

54,63

54,63

54,63
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1201
12010001

18010003

18010002

18010001

1801

740

721

760

Страна 91 – Број 13

424

481

135

424

134

133

464

512

131

132

424

130

63.668,00
63.668,00

Функција 760:

Свега за Програмску активност 1801-0001:

2.100,00

Свега за Програмску активност 1801-0002:

3.000,00

Свега за Програмску активност 1801-0003:

ПА:Функционисање локалних установа културе

ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

68.768,00

3.000,00

Функција 740:

Свега за Програм 12:

2.000,00

Дотације невладиним организацијама

Специјализоване услуге

Услуге јавног здравства
1.000,00

2.100,00

Функција 721:

ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за
јавно здравље

2.100,00

Специјализоване услуге

Опште медицинске услуге

ПА:Мртвозорство

63.668,00

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Здравство некласификовано на другом месту

ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите

ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

207.577,00

1.285,00

Свега за Пројекат 0901-4002:

Свега за Програм 11:

1.285,00

1,00

40,00

Функција 090:

Машине и опрема

Специјализоване услуге

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22.411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.135,00

1.135,00

1.135,00

21.276,00

21.276,00

21.276,00

101.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.127,00

1.127,00

1.127,00

40,00

22.411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.135,00

1.135,00

1.135,00

21.276,00

21.276,00

21.276,00

102.323,00

1.127,00

1.127,00

0,00

40,00

32,59

0,00

0,00

0,00

0,00

54,05

54,05

54,05

33,42

33,42

33,42

49,29

87,70

87,70

0,00

100,00
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12015001

12010004

12010003

12010002

820

820

820

820

820

Страна 92 – Број 13

141

511

423

511

140

481

138

481

451

139

137

136
45.389,00

Свега за програмску активност 1201-0001:

10.432,00

Свега за програмску активност 1201-0002:

33.662,00
33.662,00

Функција 820:

Свега за програмску активност 1201-0003:

6.000,00
6.000,00

Функција 820:

Свега за програмску активност 1201-0004:

24.304,00
24.304,00
24.304,00

Зграде и грађевински објекти

Функција 820:

Свега за пројекат 1201-5001:

Услуге културе

Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде
зграде здања Старог начелства у Пожаревцу, II фаза

6.000,00

Услуге по уговору

Услуге културе

ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

28.562,00

Зграде и грађевински објекти

Дотације невладиним организацијама

Услуге културе
5.100,00

10.432,00

ПА:Унапређење система очувања и представљање културноисторијског наслеђа

10.432,00

Дотације невладиним организацијама

Функција 820:

Услуге културе

ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

24.885,00

45.389,00

4.619,00

4.619,00

4.619,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.816,00

2.816,00

201,00

2.615,00

4.815,00

4.815,00

4.815,00

24.885,00

24.885,00

45.389,00

Услуге културе
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација
ма
Функција 820:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.619,00

4.619,00

4.619,00

2.440,00

2.440,00

2.440,00

2.816,00

2.816,00

201,00

2.615,00

4.815,00

4.815,00

4.815,00

24.885,00

24.885,00

24.885,00

19,01

19,01

19,01

40,67

40,67

40,67

8,37

8,37

0,70

51,27

46,16

46,16

46,16

54,83

54,83

54,83
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13014001

13010005

13010002

810

810

810

144

143

142

481

481

481

65.678,00

Свега за пројекат 1201-5002:

102.439,00
102.439,00

Функција 810:

Свега за Програмску активност 1301-0001:

2.000,00
2.000,00

Функција 810:

Свега за Програмску активност 1301-0002:

5.500,00
5.500,00

Функција 810:

Свега за Програмску активност 1301-0005:

Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта

5.500,00

Дотације невладиним организацијама

Услуге рекреације и спорта

ПА:Спровођење омладинске политике

2.000,00

Дотације невладиним организацијама

Услуге рекреације и спорта

ПА:Подршка предшколском и школском спорту

102.439,00

Дотације невладиним организацијама

Услуге рекреације и спорта

185.465,00

65.678,00

Функција 820:

Свега за Програм 13:

65.678,00

Зграде и грађевински објекти

ПА:Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

511

13010001

141/1

Услуге културе

ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

820

Пројекат:Адаптација, реконструкција и доградња објекта
Фондације и Галерије Милене Павловић Барили - Прва фаза

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1301

12015002

Страна 93 – Број 13

745,00

745,00

745,00

1.950,00

1.950,00

1.950,00

83.828,00

83.828,00

83.828,00

39.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745,00

745,00

745,00

1.950,00

1.950,00

1.950,00

83.828,00

83.828,00

83.828,00

39.575,00

0,00

0,00

0,00

13,55

13,55

13,55

97,50

97,50

97,50

81,83

81,83

81,83

21,34

0,00

0,00

0,00

14. децембар 2021.

0602
06020001

13015001

130

810

810

Страна 94 – Број 13

425

156

483

424

155

161

423

154

482

422

153

160

421

152

481

416

151

159

415

150

426

414

149

463

413

148

158

412

147

157

411

511

511

146

145/1

145
4.708,00
4.708,00

Функција 810:

Свега за Пројекат 1301-4001:

78.570,00
193.217,00

Свега за Пројекат 1301-5001:

Свега за Програм 14:

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Дотације невладиним организацијама

Трансфери осталим нивоима власти

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Опште јавне услуге

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина

42.400,00

10.770,00

6.805,00

197.767,00

23.913,00

7.493,00

10.864,00

50.583,00

660,00

82.195,00

3.057,00

6.000,00

5.686,00

2.070,00

35.219,00

212.545,00

78.570,00

Функција 810:

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

78.570,00

Зграде и грађевински објекти

Услуге рекреације и спорта

Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО
Пожаревац у ул.Илије Гојковића у Пожаревцу

4.708,00

Зграде и грађевински објекти

Услуге рекреације и спорта

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

19.204,00

5.081,00

5.169,00

128.559,00

9.444,00

2.362,00

46,00

26.268,00

127,00

61.400,00

2.119,00

3.501,00

3.116,00

1.814,00

24.985,00

150.075,00

86.523,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.204,00

5.081,00

5.169,00

128.559,00

9.444,00

2.362,00

46,00

26.268,00

127,00

61.400,00

2.119,00

3.501,00

3.116,00

1.814,00

24.985,00

150.075,00

86.523,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,29

47,18

75,96

65,01

39,49

31,52

0,42

51,93

19,24

74,70

69,32

58,35

54,80

87,63

70,94

70,61

44,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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06020009

06020007

06020006

160

160

160

Страна 95 – Број 13

481

512

173

174

499

426

172

175

423

171

426

541

167

170

515

166

412

512

165

169

511

164

411

485

163

168

484

162

5.390,00

Свега за Програмску активност 0602-0007:

18.048,00
18.048,00
18.048,00

Средства резерве
Функција 160:

Свега за Програмску активност 0602-0009:

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

ПА:Текућа буџетска резерва

5.390,00

165,00

4.900,00

15,00

Функција 160:

Машине и опрема

Дотације невладиним организацијама

Материјал

Услуге по уговору

310,00

25.421,00

Свега за програмску активност 0602-0006:

ПА:Функционисање националних савета националних
мањина
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

25.421,00

200,00

3.692,00

Функција 160:

Материјал

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

21.529,00

1.122.921,00

Свега за Програмску активност 0602-0001:

ПА:Инспекцијски послови
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

1.122.921,00

70.064,00

4.605,00

43.855,00

305.360,00

1.000,00

10,00

Функција 130:

Земљиште

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Зграде и грађевински објекти

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.623,00

1.623,00

0,00

1.623,00

0,00

0,00

18.684,00

18.684,00

190,00

2.640,00

15.854,00

588.786,00

588.786,00

69.064,00

393,00

5.015,00

70.443,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.844,00

2.844,00

2.844,00

601,00

0,00

0,00

1.623,00

1.623,00

0,00

1.623,00

0,00

0,00

18.684,00

18.684,00

190,00

2.640,00

15.854,00

585.942,00

585.942,00

69.064,00

393,00

5.015,00

67.599,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,11

30,11

0,00

33,12

0,00

0,00

73,50

73,50

95,00

71,51

73,64

52,43

52,43

98,57

8,53

11,44

23,07

60,10

0,00
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06024001

06027001

06020014

06020010

130

220

160

Страна 96 – Број 13

512

515

181

182

512

423

180

182/1

421

484

178

179

423

499

177

176
1.194,00

Свега за Програмску активност 0602-0010:

4.048,00
4.048,00

Функција 220:

Свега за Програмску активност 0602-0014:

590,00

Свега за пројекат 0602-4001:

1.180.264,00

590,00

Функција 130:

Свега за Програм 15:

590,00

2.652,00

Свега за пројекат 0602-7001:

Пројекат:Одговорно управљање јавном својином Града
Пожаревца
Машине и опрема

2.652,00

420,00

1.400,00

746,00

Функција 130:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Услуге по уговору

Стални трошкови

86,00

2.948,00

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогодa или других природних узрока

Пројекат:Унапређење предуслова за коришћење локалних
социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту
Опште услуге

1.100,00

Услуге по уговору

Цивилна одбрана

ПА:Управљање у ванредним ситуацијама

0,00

1.194,00

606.730,00

481,00

481,00

481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.194,00

Средства резерве
Функција 160:

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

ПА:Стална буџетска резерва

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

4.880,00

0,00

0,00

2.036,00

2.036,00

350,00

1.147,00

533,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611.610,00

481,00

481,00

481,00

2.036,00

2.036,00

350,00

1.147,00

533,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,82

81,53

81,53

81,53

76,77

76,77

83,33

81,93

71,45

6,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5

2

182/2

454

0602
06020002

160

421

422

423

424

425

426

483

511

512

183

184

185

186

187

188

189

190

191

600,00
600,00

Свега за пројекат 0501-4001:

Свега за Програм 17:

17.117,00
17.117,00
17.117,00
17.117,00

Свега за Програмску активност 0602-0002:

Свега за Програм 15:

Свега за Главу 2:

840,00

338,00

40,00

1.253,00

2.627,00

1.606,00

5.198,00

51,00

5.164,00

Функција 160:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

ПА:Функционисање месних заједница

ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4.453.531,00

600,00

Функција 436:

Свега за Главу 1:

600,00

Субвенције приватним предузећима

Остала енергија

Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених
објеката на тероторији Гада Пожаревца - соларни панели

05014001

436

ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0501

Страна 97 – Број 13

9.561,00

9.561,00

9.561,00

9.561,00

838,00

160,00

0,00

688,00

739,00

1.371,00

3.141,00

0,00

2.624,00

1.775.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.114,00

0,00

0,00

0,00

9.561,00

9.561,00

9.561,00

9.561,00

838,00

160,00

0,00

688,00

739,00

1.371,00

3.141,00

0,00

2.624,00

1.797.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,86

55,86

55,86

55,86

99,76

47,34

0,00

54,91

28,13

85,37

60,43

0,00

50,81

40,36

0,00

0,00

0,00

0,00
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5

3

12014001

1201
12010001

820

820

Страна 98 – Број 13

423

424

425

426

465

482

483

200

201

202

203

204

205

206

422

423

424

426

211

212

213

214

523

422

199

210

421

198

515

416

197

209

415

196

511

414

195

512

413

194

208

412

193

207

411

192

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

95,00

3.427,00

826,00

39,00

184.672,00

Пројекат:Глумачке свечаности “Дани Миливоја
Живановића”
Услуге културе

184.672,00

Свега за програмску активност 1201-0001:

1.000,00

3.385,00

5.039,00

3.326,00

780,00

534,00

1.146,00

6.448,00

5.050,00

14.356,00

23.198,00

2.238,00

16.291,00

2.592,00

1.492,00

1.745,00

894,00

13.587,00

81.571,00

Функција 820:

Залихе робе за даљу продају

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Услуге културе

ПА:Функционисање локалних установа културе

ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

50,00

373,00

71,00

0,00

110.407,00

110.407,00

636,00

1.335,00

2.463,00

127,00

616,00

13,00

790,00

2.618,00

2.105,00

4.572,00

11.394,00

714,00

10.711,00

1.962,00

1.089,00

333,00

671,00

9.743,00

58.515,00

1,00

28,00

3.304,00

3.304,00

150,00

102,00

332,00

1.126,00

149,00

249,00

83,00

147,00

138,00

828,00

50,00

374,00

71,00

28,00

113.711,00

113.711,00

636,00

1.335,00

2.613,00

127,00

616,00

115,00

790,00

2.950,00

2.105,00

5.698,00

11.543,00

963,00

10.794,00

1.962,00

1.089,00

480,00

671,00

9.881,00

59.343,00

52,63

10,91

8,60

71,79

61,57

61,57

63,60

39,44

51,86

3,82

78,97

21,54

68,94

45,75

41,68

39,69

49,76

43,03

66,26

75,69

72,99

27,51

75,06

72,72

72,75
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12014004

12014003

12014002

820

820
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423

424

426

223/3

223/4

426

223

223/2

424

222

422

423

221

223/1

422

424

218

220

423

217

421

422

216

219

421

215
65,00

2.420,00

Свега за пројекат 1201-4002:

30,00
500,00
500,00

Функција 820:

Свега за пројекат 1201-4004:

60,00

200,00

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

210,00

14.012,00

Свега за пројекат 1201-4003:

Пројекат:Истраживање и документовање обичаја
другаричења, традиционалног начина склапања другарства и
пријатељства, у циљу израде досијеа

14.012,00

80,00

7.077,00

3.719,00

50,00

Функција 820:

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Услуге културе
3.086,00

2.420,00

Функција 820:

Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас

2.000,00

325,00

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Услуге културе
30,00

4.387,00

Свега за пројекат 1201-4001:

Пројекат:Оркестар “Гвардиа”

4.387,00

Функција 820:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

199,00

199,00

10,00

0,00

130,00

59,00

8.730,00

8.730,00

80,00

4.307,00

2.312,00

27,00

2.004,00

1.587,00

1.587,00

1.587,00

0,00

0,00

0,00

494,00

494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

29,00

199,00

199,00

10,00

0,00

130,00

59,00

8.730,00

8.730,00

80,00

4.307,00

2.312,00

27,00

2.004,00

1.587,00

1.587,00

1.587,00

0,00

0,00

0,00

523,00

523,00

39,80

39,80

33,33

0,00

65,00

28,10

62,30

62,30

100,00

60,86

62,17

54,00

64,94

65,58

65,58

79,35

0,00

0,00

0,00

11,92

11,92
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4

5

5

5

421

422

423

424

425

426

482

511

512

523

231

232

233

234

235

236

237

238

415

228

230

414

227

229

412

413

226

411

225

224

ПА:Функционисање локалних спортских установа

13010004

53.383,00
53.383,00

53.383,00
53.383,00

Функција 810:

Свега за Програмску активност 1301-0004:

Свега за Програм 14:

Свега за Главу 4:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

2.865,00

1.661,00

4.360,00

600,00

2.273,00

4.468,00

360,00

9.484,00

80,00

12.076,00

420,00

500,00

40,00

2.040,00

Залихе робе за даљу продају

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Услуге рекреације и спорта

ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

12.156,00

205.991,00

Свега за Главу 3:

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

205.991,00

Свега за Програм 13:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1301

810

Страна 100 – Број 13

32.046,00

32.046,00

32.046,00

32.046,00

0,00

787,00

396,00

52,00

1.482,00

2.923,00

160,00

7.191,00

52,00

10.657,00

273,00

168,00

40,00

1.123,00

6.742,00

121.417,00

121.417,00

5.662,00

5.662,00

5.662,00

5.662,00

2.787,00

96,00

44,00

172,00

705,00

99,00

100,00

53,00

250,00

1.356,00

3.333,00

3.333,00

37.708,00

37.708,00

37.708,00

37.708,00

2.787,00

883,00

396,00

96,00

1.654,00

3.628,00

259,00

7.291,00

52,00

10.710,00

273,00

168,00

40,00

1.373,00

8.098,00

124.750,00

124.750,00

70,64

70,64

70,64

70,64

97,28

53,16

9,08

16,00

72,77

81,20

71,94

76,88

65,00

88,69

65,00

33,60

100,00

67,30

66,62

60,56

60,56
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15020002

1502
15020001

473

473
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482

483

523

251

252

253

472

426

250

259

425

249

426

424

248

424

423

247

258

422

246

257

421

245

423

416

244

256

415

243

422

414

242

255

413

241

421

412

240

254

411

239

Туризам

16.470,00
16.470,00

Свега за програмску активност 1502-0002:

31,00

6.062,00

1.629,00

7.720,00

60,00

Функција 473:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Материјал

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

968,00

15.979,00

Свега за програмску активност 1502-0001:

ПА:Промоција туристичке понуде

15.979,00

500,00

1.612,00

20,00

300,00

150,00

100,00

1.040,00

30,00

983,00

100,00

92,00

75,00

60,00

1.558,00

9.359,00

Функција 473:

Залихе робе за даљу продају

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Туризам

ПА:Управљање развојем туризма

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3.053,00

3.053,00

0,00

395,00

420,00

2.050,00

20,00

168,00

11.693,00

11.693,00

427,00

1.607,00

7,00

89,00

80,00

0,00

389,00

9,00

628,00

99,00

37,00

71,00

60,00

1.169,00

7.021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.053,00

3.053,00

0,00

395,00

420,00

2.050,00

20,00

168,00

11.693,00

11.693,00

427,00

1.607,00

7,00

89,00

80,00

0,00

389,00

9,00

628,00

99,00

37,00

71,00

60,00

1.169,00

7.021,00

18,54

18,54

0,00

6,52

25,78

26,55

33,33

17,36

73,18

73,18

85,40

99,69

35,00

29,67

53,33

0,00

37,40

30,00

63,89

99,00

40,22

94,67

100,00

75,03

75,02
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5

6

15024003

15024002

15024001

473

473

473
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

425

426

472

482

512

515

264

265

266

266/1

266/2

268

511

423

Специјализоване услуге

424

263

263/1

267

Услуге по уговору

423

262

37.939,00

Свега за Пројекат 1502-4001:

46,00
46,00

Функција 473:

Свега за Пројекат 1502-4002:

15.000,00
15.000,00
85.434,00
85.434,00

Функција 473:

Свега за Пројекат 1502-4003:

Свега за Програм 4:

Свега за Главу 5:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

15.000,00

Зграде и грађевински објекти

Туризам

Пројекат:Израда студије истраживања и презентације
археолошке руте “Путевима римских императора”

46,00

Услуге по уговору

Туризам

Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији
побољшања туристичке понуде

37.939,00

614,00

3.726,00

122,00

4.145,00

4.385,00

2.114,00

9.847,00

9.421,00

100,00

3.465,00

Функција 473:

Нематеријална имовина

Машине и опрема

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Трошкови путовања

422

261

Стални трошкови

421

260

Туризам

Пројекат:Љубичевске коњичке игре

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

36.604,00

36.604,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.858,00

21.858,00

0,00

3.726,00

0,00

0,00

3.029,00

1.871,00

3.857,00

6.905,00

0,00

2.470,00

319,00

319,00

0,00

0,00

319,00

319,00

319,00

0,00

0,00

36.923,00

36.923,00

0,00

0,00

0,00

319,00

319,00

319,00

21.858,00

21.858,00

0,00

3.726,00

0,00

0,00

3.029,00

1.871,00

3.857,00

6.905,00

0,00

2.470,00

43,22

43,22

0,00

0,00

0,00

693,48

693,48

693,48

57,61

57,61

0,00

100,00

0,00

0,00

69,08

88,51

39,17

73,29

0,00

71,28

14. децембар 2021.

20010001

2001

911
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411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

425

426

465

482

483

511

512

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

442.085,00
442.085,00
442.085,00
442.085,00
5.257.541,00
5.382.082,00

Свега за програмску активност 2001-0001:

Свега за Програм 8:

Свега за Главу 6:

Свега за раздео 5:

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

3.052,00

16.266,00

200,00

430,00

2.933,00

58.440,00

4.000,00

5.318,00

7.680,00

1.800,00

20.313,00

3.475,00

6.600,00

1.818,00

3.643,00

43.847,00

262.270,00

Функција 911:

Машине и опрема

Зграде и грађевински објекти

Новчане казне и пенали по решењу судова

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Остале дотације и трансфери

Материјал

Текуће поправке и одржавање

Специјализоване услуге

Услуге по уговору

Трошкови путовања

Стални трошкови

Награде запосленима и остали посебни расходи

Накнаде трошкова за запослене

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури

Социјални доприноси на терет послодавца

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Предшколско образовање

ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања
и образовања

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2.366.310,00

2.288.279,00

313.357,00

313.357,00

313.357,00

313.357,00

3.037,00

7.907,00

0,00

199,00

2.373,00

40.542,00

3.296,00

4.082,00

3.118,00

361,00

13.952,00

2.278,00

3.841,00

625,00

2.851,00

32.101,00

192.794,00

31.597,00

31.597,00

169,00

169,00

169,00

169,00

2,00

5,00

12,00

3,00

147,00

2.397.907,00

2.319.876,00

313.526,00

313.526,00

313.526,00

313.526,00

3.037,00

7.907,00

0,00

199,00

2.373,00

40.544,00

3.301,00

4.094,00

3.118,00

364,00

14.099,00

2.278,00

3.841,00

625,00

2.851,00

32.101,00

192.794,00

44,55

44,12

70,92

70,92

70,92

70,92

99,51

48,61

0,00

46,28

80,91

69,38

82,53

76,98

40,60

20,22

69,41

65,55

58,20

34,38

78,26

73,21

73,51
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X
Пренос средстава са текуће буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од 01.01.2021.
до 30.09.2021.
Ред.
Позиција Економска
бр.

Корисник

1

152

421-323

Градска
управа

2

101

511-228

Градска
управа

3

132

464-100

Дом здравља

4

5

6

7

8

142

164

110

110

241

481-911

511-411

463-100

463-100

413-100

9

Градска
управа

Градска
управа
ОШ “Свети
Владика
Николај”
ОШ “Свети
Сава”

Туристичка
организација

182/1

512-221

Градска
управа

101

511-331

Градска
управа

10

Опис

Број
решења

Датум

Обезбеђење средстава на име
09-06реализације услуге обезбеђења
05.01.2021.
1/2021-8
објекта “Рециклажни центар”
Обезбеђење додатних
средстава за извођење радова
на рехабилитацији приступног
пута до рециклажног центра
09-06у Пожаревцу, изградњи
15.01.2021.
2/2021-14
саобраћајних површина
на истом, као и радова на
прикључку на водоводну и
канализациону мрежу
Одобравање средстава за
финансирање пет лекара за
Ковид амбуланту у Пожаревцу
09-0620.01.2021.
и два лекара за Ковид
7/2021-1-1
амбуланту у огранку Костолац
и шест медицинских техничара
Одобравање средстава
за потребе реализације
годишњих програма спортских
организација, клубова и
09-0622.01.2021.
удружења регистрованих на
8/2021-11
подручју Града Пожаревца који
су учлањени у Спортски савез
Града Пожаревца
Обезбеђење финансијских
средстава за израду гедотских
09-0622.01.2021.
подлога за инвестиције
8/2021-6
програма
Одобравање додатних
09-06средстава за исплату пореза
22.01.2021.
на донацију у оквиру пројекта
8/2021-12
“Заједници заједно 2020”
Одобравање додатних
09-06средстава за исплату пореза
22.01.2021.
8/2021-13
на донацију у оквиру пројекта
“Заједници заједно 2020”
Одобрење додатних
финансијских средстава за
09-06исплату новчаног износа
29.01.2021.
10/2021-5
на име поклона за децу
запослених
Одобрење средстава за
09-06реализацију Пројекта:
11/2021- 01.02.2021.
Одговорно управљање јавном
15-1
својином Града Пожаревца
Обезбеђење додатних
финансисјких средстава
за извођење радова на
09-0601.02.2021.
рехабилитацији саобраћајнице 11/2021-17
улице Кнеза Лазара 2. фаза у
Костолцу

Износ

2.800.000,00

7.668.766,00

3.177.308,00

7.650.000,00

990.000,00

60.000,00

35.000,00

19.940,00

590.000,00

2.974.394,00

14. децембар 2021.

11

12

136

164

13

14

511-451

110

463-100

154

15

16

451-291

423-599

112

192

463-200

193
206

411-100
412-100
412-200
483-100

17
101

511-231

18

167

541-112
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Обезбеђење додатних
финансијских средстава
Градска
за набавку прикључне
управа
механизације - тешке дрљаче
(ЈП Љубичево)
Обезбеђење финансијских
средстава за израду пројектне
Градска
документације кишне
управа
канализације у делу улице
Слободарске-сокак у МЗ
“Чачалица”
Одобравање додатних
средстава на економској
класификацији 4831-Новчане
ОШ
казне и пенали по решењу
“Доситеј
судова, а за поступање у
Обрадовић”
потпуности по правоснажној
и извршној пресуди и решењу
Вишег суда
Одобравање средстава за
консултанске услуге за избор
Градска
локације за Регионалних
управа
центар за управљање отпадом
на територији Града Пожаревца
Одобравање додатних
средстава за адаптацију сале
за културно јавну делатност за непредвиђене грађевинске,
Политехничка
машинске и електротехничке
школа
радове и за набавку расхладног
агрегата са уградњом и
повезивањем за салу за
културно јавну делатност
Издвајање додатних
финансијских средстава
на основу донете пресуде
Народни
Основног суда у Пожаревцу
музеј
у окончаном поступку са
Милорадом Ђорђевићем, број
48 П1.346/18 од 30.10.2019.
године
Обезбеђење додатних средстава
за извођење накнадних радова
на изградњи улице Илије
Градска
Гојковића у Индустријског зони
управа
у Пожаревцу
Обезбеђивање средстава
за прибављање у јавну
својину Града Пожаревца
пет имовинских целина по
огласу за продају имовине
јавним прикупљањем понуда
предузећа у друштвеној
Градска
својини “Фабрике шећера” са
управа
п.о. у стечају из Пожаревца

Страна 105 – Број 13

09-0601.02.2021.
11/2021-16
505.000,00

09-0605.02.2021.
16/2021-8
35.000,00

09-0622.02.2021.
25/2021-4
12.940,00
09-0626.02.2021.
28/2021-10
720.000,00

09-0626.02.2021.
28/2021-9

6.442.440,00

09-0626.02.2021.
28/2021-8
2.772.653,00
09-0609.03.2021.
39/2021-8
608.280,00

09-0645/20212-2

19.03.2021.

1.051.120,00
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19

20

239

240
252

278

411-100
412-100
412-200
483-100

424-900
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Туристичка
организација

Предшколска
установа

21
207

511-400

Народни
музеј

22

23

24

25

164

511-451

164

511-451

156

425-111

Градска
управа
Градска
управа

Градска
управа

Спортски
центар

236

511-400

26

27

110

112

463-100

463-100

ОШ
“Доситеј
Обрадовић”

Пожаревачка
гимназија

Издвајање додатних
финансијских средстава
на основу донете пресуде
Основног суда у Пожаревцу
у окончаном поступку са
Даворком Митровић, број 48
П1.38/19 од 21.10.2019. године
Одобравање додатних
средстава за изношење
резервоара за мазут са
припадајућом инсталацијом из
дворишта вртића “Лептирић”,
који више нису у функцији, а
према налогу инспекцијског
надзора бр. 09.24.1 бр. 21714829/20-2 од 04.11.2020.
године
Одобравање средстава
за израду пројектне
документације за
санацију, реконструкцију
и ревитализацију објекта
Тодићеве виле у Старом
Костолцу
Одобравање средстава за
израду Сепарата 3 Главног
пројекта санације, адаптације и
ревитализације фасаде зграде
здања Старог начелства у
Пожаревцу
Одобравање средстава за
израду пројекта кишне
канализације - Јужни слив
Обезбеђење финансијских
средстава на име грађевинских
радова у канцеларији бр.10
у Градској управи Града
Пожаревца
Одобравање додатних
финансијских средстава за
израду Урбанистичког пројекта
и пројекта парцелације за
помоћну спортску салу и
изградњу затвореног базена
на катастарској парцели
број 2167/1 КО Пожаревац у
Пожаревцу
Одобравање средстава за
обуку лица за противпожарну
заштиту и за трошкове испита
за стицање лиценце за три
наставника
Одобравање додатних
финансијских средстава за
трошкове реализације “Изазова
даровитости за 2021. годину”

14. децембар 2021.

09-0624.03.2021.
48/2021-3
3.610.508,00

09-0624.03.2021.
48/2021-8

3.148.425,00

09-0602.04.2021.
51/2021-14
425.000,00

09-0602.04.2021.
51/2021-15
120.000,00
09-0602.04.2021.
51/2021-16

180.000,00

09-0609.04.2021.
52/2021-9
168.500,00

09-0609.04.2021.
52/2021-11

1.000.000,00
09-0609.04.2021.
52/2021-10
62.000,00
09-0616.04.2021.
53/2021-13
80.000,00

14. децембар 2021.

28

158

29

463-100
463-200

481-911
142

30

481-911

142

31
72
32
112

512-252
512-911

463-100
463-200

33

187

425-100

34

39/1

472-811

35

39/2
472-811

36

112

463-100
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Захтев Градске општине
Костолац за одобравање
средстава по пресуди
Градска
Привредног суда у Пожаревцу
управа
бро П.306/2020 од 17.03.2021.
године, за плаћање цеви и
спојница ЈП “Топлификација”
Пожаревац
Издвајање финансијских
средстава као помоћ у учешћу
такмичара Жељка Вуксића
Градска
на светском првенству које
управа
се одржава у Мађарској, у
дисциплини пловак јуниор
У-20
Издвајање финансијских
средстава на име појачаног
индивидуалног рада са
тенисерком Јованом Грујић
Градска
у 2021. години, тако што би
управа
се средства искористила за
потребе закупа тенисерских
терена, тениског тренера и
набавку тениских лоптица
Обезбеђење средстава за
предфинансирање пројекта
“Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз
Градска
подстицање предузетништва и
управа
запошљавања Рома”
Обезбеђење средстава за услуге
очувања животне средине
Пожаревачка и пројектно планирање за
гимназија препарцелацију
МЗ
Обезбеђење средстава за
Маљуревац увођење трофазне инсталације
Обезбеђење средстава за
реализацију активности
Пројекта “Давање доприноса
Градска
интеграцији интерно
управа
расељеним лицима са
територије Града Пожаревцадодела грађевинског
материјала”
Обезбеђење средстава за
реализацију активности
Градска
Пројекта “Давање доприноса
управа
избеглим лицима са територије
Града Пожаревца-додела
грађевинског материјала”
Одобравање додатних
средстава за трошкове учешћа
на републичком такмичењу
Економска
угоститељско-туристичких
школа
школа Србије и за чланарину
за Заједнице Економскотрговинских школа

Страна 107 – Број 13

09-0629.04.2021.
59/2021-4
2.039.000,00

09-0629.04.2021.
59/2021-5
64.670,00

09-0629.04.2021.
59/2021-17

500.000,00
09-0662/20216-1

07.05.2021.
600.000,00

09-0662/2021-18

07.05.2021.
265.200,00

09-0607.05.2021.
62/2021-14

09-0662/20218-2

82.200,00

07.05.2021.

120.000,00
09-0662/20217-2

07.05.2021.
180.000,00

09-0613.05.2021.
65/2021-4
64.014,00

Страна 108 – Број 13

37

38

39

112

142

188

463-100

481-911

426-900

40

187

425-100

41

209

515-100

42

112

463-100

43
165

512-811

44

45

46

101/1

512-811

110

463-100

112

463-200

47

263/1
264

425-100
426-600

48

142

481-911

49

175

499-121
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Одобравање додатних средстава
за учешће у трошковима
Музичка
Републичког такмичења за 2021.
школа
годину и учешће у трошковима
организације фестивала
музичких школа за 2021. годину
Одобравање средстава
за учешће на Финалним
турнирима Србије у
пионирском и кадетском
Градска
првенству која се одржавају у
управа
периоду од 14-16. маја 2021.
године и од 28-31. маја 2021.
године, за потребе смештаја
екипа
Одобравање средстава за
МЗ
постављање подлоге за дечју
Кличевац
играоницу
Одобравање средстава за
МЗ Пругово
изградњу чесме на гробљу

14. децембар 2021.

09-0613.05.2021.
65/2021-3
40.000,00

09-0613.05.2021.
65/2021-13

200.000,00
09-0619.05.2021.
74/2021-4

206.500,00

09-0624.05.2021.
78/2021-2

16.000,00

Одобравање средстава за откуп
музејских предмета

09-0624.05.2021.
78/2021-3

235.000,00

Медицинска Одобравање додатних
школа
средстава за котизације
Обезбеђење средстава за
Градска
набавку ампула-китова за дрога
управа
тест
Обезбеђење средстава
за реализацију пројекта
измене режима саобраћаја
у Костолцу у улицама Боже
Димитријевића, Рударској,
Задругарској, Вељка
Градска
управа
Дугошевића и Николе Граонића
Одобравање додатних
средстава за услуге образовања
ОШ “Јован
и усавршавања запослених
Цвијић”
за трошкове лиценцирања
директора
Одобравање додатних
Економска
средстава за санацију крова од
школа
прокишњавања

09-0624.05.2021.
78/2021-4

74.580,00

Народни
музеј

09-0601.06.2021.
83/2021-16

09-0683/202115-1

148.800,00

01.06.2021.
1.027.102,00

09-0601.06.2021.
83/2021-10
25.800,00
09-0601.06.2021.
83/2021-11

71.000,00

Одобравање додатних
09-06Туристичка
средстава за наставак уређења
83/2021- 01.06.2021.
организација
градског хиподрома
17-1
2.000.000,00
Одобравање средстава
за потребе организације
Градска
09-06шаховског турнира - Отворени
01.06.2021.
83/2021-12
управа
костолачки Рапид фестивал
“Бора Бека 2021” Костолац
300.000,00
Повраћај средстава у текућу
буџетску резерву на захтев
Градска
09-06Туристичке организације Града
01.06.2021.
управа
83/2021-19
Пожаревца, која није могуће
искористити до краја године
-2.300.000,00

14. децембар 2021.

50

51

52

53

54

55

110

142

39/3

156

110

142

110

463-100

481-911

472-811

425-114

463-100

481-911

463-100

56

110
57

463-100
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Одобравање додатних
средстава за текуће поправке и
одржавање
Издвајање финансијских
средстава на захтев
Планинарског клуба “Вукан”
за потребе организовања
традиционалне хуманитарне
планинарске акције садње
четинара - брдо Горица у
Градска
сарадњи са професорима
управа
и ученицима основних
школа и предавања основа
планинарства и оријентације
и на име трошкова авионске
карте за учешће учеснице
клуба Маје Смиљковић у
Експедицији - успон на
планину Арарат у Турској
Обезбеђење средстава на име
учешћа Града у реализацији
активности Пројекта “Давање
Градска
доприноса интеграцији
интерно расељеним лицима са
управа
територије Града Пожаревца
- куповина сеоских кућа са
окућницом”
Одобравање средстава за
отклањање оштећења у
Градска
становима број 13, 14 и 16
управа
стамбене зграде у улици 27.
априла 2 Б у Пожаревцу
Одобравање додатних
средстава за трошкове
ОШ “Јован
практичне провере знања
Цвијић”
запослених из области заштите
од пожара
Одобравање средстава
ОРК “Млади радник”
Пожаревац за учествовање
на лигама млађих категорија,
Градска
првенствима и турнирима
управа
као и за дошколовавање
тренера млађих категорија и
КК “Пожаревац” за потребе
одржавања кошаркашког кампа
“Кошаркашко лето 2021”
Одобравање додатних
средстава за услуге образовања
ОШ “Милош
и усавршавања запослених
Савић”
за трошкове лиценцирања
директора
Одобравање додатних
средстава за услуге образовања
ОШ
и усавршавања запослених
“Доситеј
Обрадовић” за трошкове лиценцирања
директора
ОШ “Јован
Цвијић”
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09-0611.06.2021.
86/2021-3

25.200,00

09-0611.06.2021.
86/2021-5

89.000,00

09-0686/20217-2

11.06.2021.

450.000,00
09-0611.06.2021.
86/2021-6
180.000,00
09-0611.06.2021.
86/2021-4
25.310,00

09-0616.06.2021.
89/2021-6

300.000,00
09-0616.06.2021.
89/2021-7
25.800,00
09-0616.06.2021.
89/2021-8
25.800,00
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233

425-100
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Спортски
центар

58

195

414-400

Центар за
културу

59

183

421-300

60

164

511-292

МЗ Брадарац
МЗ
Дубравица
МЗ Речица
МЗ Батовац
МЗ Дрмно
Градска
управа

61
142

481-911

Градска
управа

62

422-211
422-221
422-231
422-299

6

Градоначелник

63
110

463-100

ОШ “Десанка
Маскимовић”

64

65

66

67

198

199
200

165

112

421-500
422-200
423-900
423-600
423-700
423-500

512-811

463-100

Центар за
културу

Градска
управа

Пожаревачка
гимназија

14. децембар 2021.

Одобравање додатних
средстава за радове на санацији
09-0616.06.2021.
крова објекта у склопу
89/2021-9
отвореног олимпијског базена
Одобравање додатних
средстава за исплату помоћи
09-06запосленима или члановима
16.06.2021.
89/2021-5
породице запослених у случају
болести
Одобравање средстава за
одводњавање за 2019 и
2020. годину по добијеним
решењима

850.000,00

100.000,00

09-0616.06.2021.
89/2021-10
28.410,00

Обезбеђење финансијских
средстава за прикључак
плутајућег објекта/пристана
у Костолцу на електричну
енергију
Одобравање средстава за
организацију Државног
првенства у практичном
стрељаштву
Обезбеђење финансијских
средстава за трошкове
смештаја, дневница, горива и
остале трошкове за службено
путовање у иностранство
од 8. јула 2021. године до
10. јула 2021. године у циљу
успостављања сарадње
и договора са которским
фестивалом “Котор арт”
Одобравање додатних
средстава за трошкове
путовања ученика на
такмичења
Издвајање додатних средстава
за гостовање дечје представе
“Миш мауз кућа хаус”
или “Мачак у чизмама”
на Которском фестивалу
позоришта за децу “Котор арт”
који се одржава у периоду од
01-12.07.2021. године
Одобравање финансијских
средстава за набавку опреме
за рад Ватрогасно-спасилачке
јединице у Пожаревцу
Одобравање средстава на
економској класификацији трошкова путовања ученика и
трошкова службених путовања
у земљи

09-0616.06.2021.
89/2021-11
98.875,00
09-0630.06.2021.
100/2021-5
249.858,00

09-0605.07.2021.
103/2021-1

100.000,00
09-0606.07.2021.
105/2021-1
8.240,00

09-0606.07.2021.
106/2021-1
498.000,00
09-06108/2021- 15.07.2021.
40

2.189.131,00

09-06108/2021- 15.07.2021.
12
110.000,00

14. децембар 2021.

68

164

69

112

72

463-100

183
185

70

71

511-292

183
189

191

187

190

421-200
421-300
423-500
421-300
483-100
512-200
425-100
511-300
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Одобравање финансијских
09-06средстава
за прикључак
Градска
аутоматскe станицe за
108/2021- 15.07.2021.
управа
мерење квалитета ваздуха на
13
електричну енергију
09Техничка Одобравање додатних
средстава за исплату солидарне 06/108/2021- 15.07.2021.
школа
11
помоћи у случају смрти
Одобравање средстава
МЗ
09-06за електричну енергију,
15.07.2021.
Кличевац одводњавање и стручне услуге 108/2021-9
Одобравање средстава за
09-06МЗ Пругово столице, јавног извршитеља и
15.07.2021.
108/2021-8
за одводњавање

270.400,00

Одобравање средстава за
одржавање зграда и објеката

09-0615.07.2021.
108/2021-7

73.780,00

Одобравање средстава за
куповину пумпе за воду, за
јавну чесму

09-0615.07.2021.
108/2021-6

46.300,00

09-0615.07.2021.
108/2021-5

100.000,00

Обезбеђење додатних средстава
за санацију плафона у Свечаној
09-06сали Народне библиотеке
15.07.2021.
108/2021-4
“Илија М. Петровић” у згради
Старог начелства

216.458,00

МЗ Драговац

73

191

512-900

МЗ Берање

74

185

423-700

МЗ
Одобравање средстава за
Маљуревац репрезентацију

75

156

254

425-111

76

77

78

79

80

81

256
257
258

187

153

195

237

87

421-300
421-600
423-400
423-600
423-700
423-900
424-900
426-100
426-800
425-100

422-131

414-400

512-300

511-242
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Градска
управа

Одобравање додатних
финансијских средстава ради
Туристичка организације манифестација
организација Дубровачки котлић,
Гулашијада, Бој на Пругово и
Сомовијада

79.691,00
48.600,00

69.150,00

09-06108/2021- 15.07.2021.
10

620.000,00
Одобравање средстава за
МЗ
одгушивање и прочишћавање
Бубушинац
канализационе мреже
Обезбеђење додатних средстава
Градска
на име трошкова смештаја на
управа
службеном путу
Издвајање додатних
Центар за финансијских средстава за
културу
помоћ у медицинском лечењу
члана уже породице запосленог
Одобравање додатних
финансијских средстава
Спортски
за набавку опреме за
центар
пољопривреду-тракторске
косачице и тримера
Одобравање финансијских
Градска
средстава за изградњу фекалне
управа
канализације у делу улице
Симе Симића у Пожаревцу

09-0622.07.2021.
111/2021-7
09-0622.07.2021.
111/2021-8

126.000,00

100.000,00

09-0622.07.2021.
111/2021-9
73.000,00
09-06111/2021- 22.07.2021.
19
750.000,00
09-0630.07.2021.
113/2021-5
4.299.300,00

Страна 112 – Број 13

82

83

185
187

263-1
266-1

284

423-700
425-100

425-100
512-900

511-300

84

187

425-100
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МЗ Дрмно

Туристичка
организација

Предшколска
установа

МЗ
Кличевац

85

86

87

88

89

90

91

200

262
263/1
264

142

142

110

154

423-500

423-900
425-100
426-600

481-911

481-911

463-100

423-321

Народни
музеј

Туристичка
организација

Граддска
управа

Граддска
управа

ОШ Десанка
Максимовић

Граддска
управа

Одобравање средстава за
изградњу платоа у спортском
центру и набавку мајица за
учеснике и организаторе турнира
Одобравање додатних средстава
за постављање противпровалне
заштите у Музеју коњарства
и постављање клупа/седишта
за две трибине на Градском
хиподрому
Одобравање додатних средстава
за демонтажу постојеће ограде
и постављање нове
Одобравање додатних
средстава за текуће поправке
и одржавање зграда и објеката
и то за набавку водоводног и
електро материјала
Издвајање додатних
финансијских средстава за
остале стручне услуге односно
исплату накнаде од 8.јула
до краја текуће године за
директора Установе
Одобравање додатних
финансијских средстава за
наставак уређења штале
и трибина на градском
хиподрому у циљу одржавања
спортског дела манифестације
“Љубичевске коњичке игре”
Одобравање средстава као
помоћ у учешћу такмичара
Милана Мартића, Владимира
Марковића и Александра
Мишића на Балканском купу у
лову мушицом који се одржава у
Босни и Херцеговини, у периоду
од 09-12 септембра 2021. године
Одобравање средстава за
организацију Бокс ревије и
Међународног такмичења
у базенском пливању, као
пратеће манифестације 58.
Љубичевских коњичких игара
Града Пожаревца
Одобравање средстава за
набавку адекватне спортске
опреме за школску одбојкашку
екипу поводом учешћа на
европском такмичењу у
школској одбојци
Обезбеђење додатних средстава
на име трошкова котизације за
семинаре

14. децембар 2021.

09-0630.07.2021.
113/2021-6
228.500,00
09-06113/2021- 30.07.2021.
13-1
2.671.500,00
09-0616.08.2021.
118/2021-5

583.890,00

09-0616.08.2021.
118/2021-6
272.750,00

09-0617.08.2021.
119/2021-2
664.047,00

09-0617.08.2021.
119/2021-1
1.289.250,00

09-0617.08.2021.
119/2021-3
68.300,00

09-0626.08.2021.
123/2021-1
987.059,00

09-0627.08.2021.
124/2021-3
249.552,00
09-0627.08.2021.
124/2021-2

300.000,00

14. децембар 2021.

260
92

262
263
266/1

93

94

154

198

95

204

201

185

188
191

96
97
98

99

100

101

102

103

191

158

421-300
421-600
423-600
423-700
424-200
512-900

423-621
421-200
465-100

424-900

423-700
426-600
426-900
512-600
512-300

463-200

158

463-200

185

423-400
423-600
423-700

264
266-1

426-100
512-900

200
201

423-400
423-700
423-900
424-900

142

481-911
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Одобрење додатих средстава
за наставак организације
спортског и музичког дела
Туристичка програма, организације
организација пратећих манифестација и
куповина потребне опреме у
циљу одржавања манифестације
58. Љубичевске коњичке игре
Обезбеђење додатних средстава
Граддска
на име угоститељских услуга
управа
за прославу Дана управе
Одобравање средстава за
Народни
трошкове електричне енергије
и за накнаду за незапошљавање
музеј
лица са инвалидитетом
Издвајање додатних
финансијских средстава
Центар за
за услуге ливења у бронзи
културу
скулптуре “Миливоје
Живановић”
Одобравање средстава за
куповину спортских реквизита
МЗ
ради организовања “Првог
Бубушинац
хуманитарног баскет турнира 3
на 3 Бубушинац 2021”
МЗ
Одобравање средстава за
Маљуревац куповину косачице
Одобравање додатних средстава
на захтев ГО Костолац за
Градска
набавку штампача, скенера и за
управа
израду и монтажу ограде око
помоћног стадиона ФК “Рудар”
Одобравање додатних
средстава на захтев ГО
Градска
Костолац за реконструкцију
управа
уличне расвете између
Костолца и насеља Петка
Одобравање средстава за
МЗ Сопот организацију турнира у малом
фудбалу хуманитарног карактера
Одобрење додатних средстава
Туристичка
за куповину 14 јарбола и три
организација
комплета застава
Одобравање додатних
финансијских средстава за
организацију и реализацију
Галерија
ликовне изложбе “Милена
Барили
Павловић Барили - једна
сликарка, 15 фотографа, 30
уметничких дела”
Издвајање додатних средстава
на име организације
традиционалне Републичке
Градска
планинарске манифестације
управа
“Дан пешачења” на Чачалици у
Пожаревцу, која се одржава 11.
септембра 2021. године
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09-0627.08.2021.
124/2021-1
6.118.772,00
09-0630.08.2021.
125/2021-7

300.000,00

09-0630.08.2021.
125/2021-5
464.000,00
09-0630.08.2021.
125/2021-6
250.000,00
09-0607.09.2021.
131/2021-3
83.600,00
09-0610.09.2021.
133/2021-25
09-06133/2021- 10.09.2021.
24
09-06133/2021- 10.09.2021.
23
09-06133/2021- 10.09.2021.
26
09-0613.9.2021.
136/2021-2

40.000,00

1.751.000,00

339.300,00

43.500,00
988.141,00

09-0613.9.2021.
136/2021-1
846.200,00

09-0607.09.2021.
131/2021-2
30.000,00
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104

105

106

107

108

109

110

111

112

23

198

164

182/2

87

110

110

110

164

422-211
422-231
422-299

421-600

511-292

454-111

511-242
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Скупштина
града

Галерија
Барили

Градска
управа

Градска
управа

Градска
управа

463-100

ОШ “Краљ
Александар”

463-100

ОШ
“Доситеј
Обрадовић”

463-100

511-292

ОШ
“Доситеј
Обрадовић”

Градска
управа

Обезбеђење финансијских
средстава за трошкове смештаја,
дневница, горива и осталих
трошкова за службено путовање
у иностранство од 17. до 21.
септембра 2021. године у
Републику Грчку, град Ираклија
у циљу присуствовања Данима
сећања “1916-1918”, које
обележава овај округ
Одобравање додатних
финансијских средстава за
потребе закупа простора на 65.
Међународном београдском
сајму књига
Одобравање средстава за
прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
објекта Топлопредајна станица
“Ратарска 146” у Пожаревцу
Обезбеђење средстава на име
учешћа Града у реализацији
активности Пројекта
“Суфинансирање активности
на инвестиционом одржавању
и унапређењу енергетске
санације стамбених објеката на
територији Града Пожаревца
- соларни панели” у складу
са Јавним позивом ЈШ 3/21 за
суфинансирање мера енергетске
ефикасности, који је објавило
Министарство енергетике РС
Обезбеђење додатних
финансијских средстава за
извођење радова на заштити
површинских вода од загађења
- Брежанског канала, изградња
друге - А фазе Јужног слива
кишне канализације
Одобравање додатних
средстава за текуће поправке
и одржавање зграда и објеката
и материјале за хигијену и
угоститељство
Одобравање додатних
средстава за орезивање и сечу
стабала у школском дворишту
Одобравање додатних
средстава за медицинске
услуге, материјале за хигијену
и угоститељство и материјале
за посебне намене
Обезбеђење финансијских
средстава за прикључак
на дистрибутивни систем
електричне енергије објекта
Топлопредајна станица
“Ратарска број 209” у Пожаревцу

14. децембар 2021.

09-0615.09.2021.
140/2021-1

135.000,00
09-06137/2021- 15.09.2021.
12
09-06147/2021- 27.09.2021.
30

60.000,00

166.867,00

09-06147/2021- 27.09.2021.
13-2

600.000,00

09-0627.09.2021.
147/2021-5
2.350.759,00
09-0627.09.2021.
147/2021-4
200.000,00
09-0627.09.2021.
147/2021-2

256.500,00

09-0627.09.2021.
147/2021-3
200.000,00
09-06147/2021- 27.09.2021.
29
203.413,00

14. децембар 2021.

113

164

114

164

115

511-292

511-292

164

101
116
133
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511-292

155
84

511-331
424-911
424-351
421-619

Градска
управа

Градска
управа

Градска
управа

Градска
управа
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Обезбеђење финансијских
средстава за прикључак
09-06на дистрибутивни систем
електричне енергије објекта
147/2021- 27.09.2021.
Топлопредајна станица
28
6/76 “Цане Бабовић 39” у
Пожаревцу
Обезбеђење финансијских
средстава за прикључак
09-06на дистрибутивни систем
147/2021- 27.09.2021.
електричне енергије објекта
27
Топлопредајна станица “Влајка
Павловића бб” у Пожаревцу
Обезбеђење финансијских
средстава за прикључак
09-06на дистрибутивни систем
147/2021- 27.09.2021.
електричне енергије објекта
26
Топлопредајна станица 9/85
“Шеста Личка 85” у Пожаревцу
Повраћај средстава у
текућу буџетску резерву за
апропијација које није могуће
искористити

09-06147/2021- 27.09.2021.
24

Укупно:

144.083,00

157.812,00

157.812,00

-6.342.696,00
81.952.354,00

XI
Пренос средстава са сталне буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од
01.01.2021. до 30.09.2021. године
Ред.
бр.

Позиција Економска Корисник

1

132

464-200

Градска
управа

2

154

423-911

Градска
управа

132

464-100

Градска
управа

132

464-100

Дом
здравља

154

423-911

Градска
управа

3

4

5

Број
Датум
Опис
решења
Одобравање средстава
09-06за набавку два апарата
29.01.2021.
за искашљавање Општој
10/2021-6
болници Пожаревац
Одобравање средстава за
09-06дезинфекцију просторија
04.02.2021.
Опште болнице и Дома
13/2021-1-1
здравља Пожаревац
Одобравање средстава за
финансирање рада три
09-06доктора медицине и шест
26.02.2021.
медицинских сестара/
28/2021-2-1
техничара за потребе Дома
здравља Пожаревац
Одобравање средстава за
финансирање рада три
09-06доктора медицине и шест
53/2021- 16.04.2021.
медицинских сестара/
12-1
техничара за потребе Дома
здравља Пожаревац
Одобравање средстава за
дезинфекцију просторија
09-06Опште болнице Пожаревац и
23.04.2021.
56/2021-1-1
Дома здравља Пожаревац за
период од 60 дана

Износ

1.028.280,00

1.000.000,00

969.412,00

969.412,00

1.400.000,00

Страна 116 – Број 13
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6
132

464-100

Дом
здравља

7
132

464-100

Дом
здравља

Одобравање средстава за
финансирање рада три
доктора медицине и шест
медицинских сестара/
техничара за потребе Дома
здравља Пожаревац
Одобравање средстава за
финансирање рада три
доктора медицине и шест
медицинских сестара/
техничара за потребе Дома
здравља Пожаревац

14. децембар 2021.

09-0626.05.2021.
81/2021-1-1
969.412,00
09-0689/202127-1

16.06.2021.
969.412,00

УКУПНО:

XII
ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ
Упоређивањем добијених података од стране
свих индиректних корисника по наменама појединих
расхода, са подацима исказаним у пословним књигама трезора, може се закључити да код највећег броја
корисника нема одступања у исказивању примљених
средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни корисници
буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним
износима, и да су та средства на идентичан начин исказана и у њиховим пословним књигама. Неслагање
бележимо за износ пренетих средстава 30. септембра 2021. године које корисници средстава буџета
Града Пожаревца нису успели да реализују тако да
су њихови трошкови за те износе мање исказани у
Обрасцу 5 што ће се у наредном периоду реализацијом пренетих средстава усагласити и исправити.
На Консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 30.09.2021. године налази се 2.017.529.145,94
динарa неутрошених средстава. Од наведеног износа
на рачуну Извршења буџета Града Пожаревца налази
се 1.982.685.377,90 динара, а остатак на рачунима директних и индиректних буџетских корисника. На дан
30.09.2021. године износ од 1.500.000.000,00 динара
пласиран је у пословним банкама, а преостали износ до 2.017.529.145,94 динара обезбеђује неометану
дневну ликвидноста КРТ-а Града Пожаревца.
По Извештају о извршењу Одлуке о буџету Града
Пожаревца за период јануар-септембар 2021. године
укупни приходи, примања и пренета средства износе
4.415.512 хиљада динара, а укупни расходи 2.397.907
хиљада динара. По томе би на консолидованом рачуну требало да буде 2.017.605 хиљадa динара. Разлика од 76 хиљада динара настала је као резултат
преноса средства из буџета Града Пожаревца корисницима који нису успели да их реализују у посматраном периоду, новчаних прилива за наплаћена
средства која се не евиднтирају преко класе 7, 8 и

3.967.104,00

9, као и новчаних одлива за износ плаћених расхода
који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6.
XIII
Овај извештај објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу члана 44. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и
члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 14. децембра 2021. године донела је
ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/13 и 13/13), у члану 4. став 1. у тачки 1. Дневне
услуге у заједници, додаје се подтачка која гласи:
„в. лични пратилац детета и ученика.“
Члан 2.
После члана 8. додаје се поднаслов и члан 8.а,
који гласи:
„1.в. Лични пратилац детета и ученика

14. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 117 – Број 13

Члан 8.а
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна
подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне
подршке ради укључивања у редовно школовање,
и активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Програмске активности личног пратиоца детета
реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру
посебне услуге личног пратиоца детета, или као
програмске активности у оквиру услуге дневног боравка или помоћи у кући.
Активности личног пратиоца детета, планирају
се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне
хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима, што укључује:
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при
храњењу (припрема и сервирање лакших оброка,
храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.),
припрему књига и опреме за вртић односно школу;
2) помоћ у заједници, што укључује:
(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и
излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.),
(2) помоћ у кретању (оријентација у простору
уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица
или коришћење других помагала и сл.),
(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и
посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.
Пружалац услуге, односно реализатор програмских
активности, има најмање једног стручног радника.
Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник - лични пратилац детета.
Стручни радник и сарадник - лични пратилац
имају завршену обуку по акредитованом програму
за пружање услуге личног пратиоца.
Сарадник - лични пратилац не може бити члан
породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.“

ревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19).
Чланом 44. став 2. Закона о социјалној заштити,
прописано је да дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у складу
са законом доноси прописе и друге опште акте из
надлежности Града.
У циљу успостављања услуге личног пратиоца
као услуге социјалне заштите, а ради постизања додатне подршке детету и ученику, а услед све већег
броја деце којима је оваква услуга неопходна, предлаже се Скупштини Града Пожаревца да донесе
Одлуку о допунама Одлуке о социјалној заштити
грађана Града Пожаревца.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан
је у члана 44. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11)
и члану 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожа-

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и
развоја Апотекарске установе Пожаревац за
2022. годину

Процена финансијских ефеката одлуке на буџет
Града Пожаревца
Процењујући финансијске ефекте ове одлуке на
буџет Града Пожаревца, утврђено је да доношење
oве одлуке не изискује средства у буџету Града Пожаревца за 2021. годину.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, разматрала је
Програм рада и развоја Апотекарске установе Пожаревац за 2022. годину, те је на основу члана 32.
став 1. тач. 6) и 20) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став
1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), донела

I.
Даје се сагласност на Програм рада и развоја
Апотекарске установе Пожаревац за 2022. годину,
бр. 1550 од 12. новембра 2021. године, који је Уп-

Страна 118 – Број 13
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равни одбор Апотекарске установе Пожаревац, донео Одлуком бр. 1551 од 12.новембра 2021. године.

септембра 2020. године и Решења о именама
и допуна Решења о разрешењу и образовању
Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца, број 011-06-1682020-20-10 од 09. октобра 2020. године, број
011-06-229/2020-26-28 од 24. децембра 2020.
године, 011-06-66/2021-12-8 од 20. маја 2021.
године и број 011-06-93/2021-18-5 од 29.јуна
2021.године.
1. Разрешава се дужности члана штаба, Дом
Зоран, потпуковник-члан штаба из састава
Војске Србије
2. Разрешава се дужности члана штаба, Горан
Ненадовић
3. Именује се за члана штаба, Митровић Предраг-потпуковник-члан штаба из састава Војске
Србије
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

II.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства с.р.
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На основу чл. 29. став 1. тачка 3) и 42. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
бр. 87/18), члана 5. ст. 4. и 6. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени Гласник РС“, бр. 27/20) члана 39.
став 1. тачка 44) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр 10/18, 12/18
- исправка и 10/19) и чл. 2. став 2. и 100. став 1.
Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.14/18),

У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-6-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић,дипл.инж.
електротехнике.и рачунарства с.р.
_____________________________________

Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 14. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о разрешењу и образовању
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца и постављењу
команданта, заменика команданта, начелника и
чланова Градског штаба за ванредне ситуације
на територији Града Пожаревца број 011-06131/2020-13-1 од 15. септембра 2020. године, број
011-6-168/2020-20-1 од 9. октобра 2020. године,
број 011-06-229/2020-26-28 од 24. децембра 2020.
године, 011-06-66/2021-12-8 од 20. маја 2021.
године и број 011-06-93/2021-18-5 од 29. јуна
2021. године.
1. Врше се следеће измене у члану 2. Решење о
разрешењу и образовању Градског штаба за
ванредне ситуације на територији Града Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града
Пожаревца, број 011-06-131/2020-13-1 од 15.

14. децембар 2021.
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На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5. и 13. и 117.
ст. 3. тачка 4) и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), члана 39.
став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 –
исправка и 10/19) и чл. 2. став 2. и 100. став 1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању два члана Школског
одбора
Основне школе „Краљ Александар I“
у Пожаревцу
1. Разрешавају се дужности чланa Школског одбора
Основне школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу и то:

14. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

• Здравковић Анкица из Пожаревца, као представница родитеља и
• Светозаревић Златан из Пожаревца, као представник родитеља.
2. Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе „Краљ Александар I“ у Пожаревцу и то:
• Стојановић Бојан из Пожаревца, као представник родитеља и
• Гајић Невенка из Пожаревца, као представница
родитеља.
3. Мандат новоименованих чланова Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата Школског одбора.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-6-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5, 9. тачка 2.
и 13. и 117. ст. 3. тачка 4) и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19) и чл. 2. став 2. и 100.
став 1. Пословника Скупштине Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 14. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора
Школе за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу
1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и то:
• Рајковић Далибор из Братинца, као представник Града Пожаревца.
2. Именује се за члана Школског одбора Школе за
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основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ у Пожаревцу и то:
• Самарџић Милош из Пожаревца, као представник Града Пожаревца.
3. Мандат новоименованог члана Школског одбора
из тачке 2. овог решења траје до истека мандата
Школског одбора.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 14. децембра 2021. године
Број 011-06-189/2021-6-3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

14. децембар 2021.

Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца
редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,
тел: 539-670, тираж броја 13 – 35 примерака.

