Година LIII

Број 14

ПОЖАРЕВАЦ

22. децембар 2021.

СА Д РЖ А Ј

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Пожаревца за 2022. годину, ......................................................................................................4
2. Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2022. години, ..7
3. Одлука о буџету Града Пожаревца за 2022. годину. .........................................................................8
1) Решење о давању сагласнoсти на Финансијски план директног корисника буџетских
средстава „Градоначелник“ за 2022. годину, ...............................................................................96
2) Решење о давању сагласнoсти на Финансијски план директног корисника буџетских
средстава „Градско веће“ за 2022. годину,...................................................................................97
3) Решење о давању сагласнoсти на Финансијски план директног корисника буџетских
средстава „Скупштина Града“ за 2022. годину, ..........................................................................97
4) Решење о давању сагласнoсти на Финансијски план директног корисника буџетских
средстава „Градско правобранилаштво“ за 2022. годину и .......................................................97
5) Решење о давању сагласнoсти на Финансијски план директног корисника буџетских
средстава „Градска управа“ за 2022. годину,...............................................................................97
4. Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац
у 2022. години, ...................................................................................................................................98
5. Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2022. години, ..........................98
6. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/43
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања,
по тржишним условима, ....................................................................................................................99
7. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/44
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања,
по тржишним условима, ..................................................................................................................100
8. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/45
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања,
по тржишним условима, ..................................................................................................................102
9. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/34
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања,
по тржишним условима и................................................................................................................104
10. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцели бр. 6780/37 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања, по тржишним
условима, ...........................................................................................................................................105
11. Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града
Пожаревца за период од 2021. до 2023. године, а у току 2022. године, .......................................107
12. Одлука о допуни Одлуке о водоводу и канализацији, ...................................................................126

Страна 2 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

13. Одлука о допуни Одлуке о обављању комуналне делатности погребна делатност
на територији Града Пожаревца, .....................................................................................................127
14. Одлука о допуни Одлуке о пијацама, ..............................................................................................127
15. Одлука о допунама Одлуке о управљању, заштити и одржавању општинских путева,
улица и некатегорисаних путева, .....................................................................................................128
16. Кадровски план за Градску управу Града Пожаревца, Градско правобранилаштво
Града Пожаревца и Службу интерне ревизије Града Пожаревца за 2022. годину, .....................128
17. Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Града Пожаревца у 2022. години,132
18. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град
Пожаревац, за трећи квартал 2021. године, ....................................................................................136
19. Решење о давању сагласнoсти на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац за 2022. годину, .........................................................................136
20. Решење о давању сагласнoсти на Програм пословања Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац за 2022. годину, ................................................................................136
21. Решење о давању сагласнoсти на Годишњи програм пословања Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2022. годину,...............................................137
22. Решење о давању сагласнoсти на Програм пословања Јавног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2022. годину, ..............................................................................................................137
23. Решење о давању сагласнoсти на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Пожаревац за 2022. годину, ..............................................................................138
24. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног предузећа
„Љубичево“ Пожаревац за 2022. годину, ........................................................................................138
25. Решење о давању сагласности на Посебан програм намене и динамике коришћења
буџетских средстава за 2022. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, ....................138
26. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења наменских средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца ЈКП „Комуналне службе“
за 2022. годину, ................................................................................................................................139
27. Решење о давању сагласнoсти на Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац за период 2022-2026. године, 139
28. Решење о давању сагласнoсти на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за период 2022-2026. године, ...139
29. Решење о давању сагласнoсти на Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за период 2022-2026. године, ....................................140
30. Решење о давању сагласнoсти на Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац за период 2022-2026. године, .....140
31. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну дугорочног плана пословне
стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период 2017-2027. године,140
32. Решење о давању сагласности на повећање цена услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац од 01.01.2022. године, ...............................................................141
33. Цене услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, ...........................142
34. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за 2022. годину, .............................................................................................................148
35. Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2022. годину, ..........................149
36. Решење о усвајању Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину, .........161
37. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“, Пожаревац, ................................................161

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 3 – Број 14

38. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“, Пожаревац, ...................................................................................................161
39. Решење o образовању Комисије за доделу средстава ...................................................................162
40. Решење о образовању Локалног савета родитеља Града Пожаревца ..........................................163

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Усклађени динарски износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, ................................................................. 165
2 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-175/2021-35 од 1. новембра 2021. год., ......165
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-179/2021-2 од 10. новембра 2021. год., .....166
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-179/2021-3 од 10. новембра 2021. год., .....167
5.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-179/2021-4 од 10. новембра 2021. год., ......168
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-179/2021-5 од 10. новембра 2021. год., .....168
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-179/2021-6 од 10. новембра 2021. год., .....169
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-182/2021-8 од 18. новембра 2021. год., .....170
9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-11 од 29. новембра 2021. год., ...171
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-12 од 29. новембра 2021. год., .172
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-13 од 29. новембра 2021. год., .172
12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-14 од 29. новембра 2021. год., .173
13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-15 од 29. новембра 2021. год., .174
14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-16 од 29. новембра 2021. год., .175
15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-17 од 29. новембра 2021. год., .176
16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-184/2021-18 од 29. новембра 2021. год., .176
17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-185/2021-1 од 1. децембра 2021. год., .....177
18. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-186/2021-1 од 3. децембра 2021. год., .....178
19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-186/2021-2 од 3. децембра 2021. год., .....179
20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-188/2021-3 од 8. децембра 2021. год., .....180
21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-188/2021-4 од 8. децембра 2021. год., .....181
22. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-188/2021-16-1 од 8. децембра 2021. год., 181
23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-188/2021-19 од 8. децембра 2021. год., ...182
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-191/2021-2 од 10. децембра 2021. год., ...183
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-191/2021-3 од 10. децембра 2021. год., ...184
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-191/2021-10-4 од 10. децембра 2021. год., 185
27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-1912021-10-5 од 10. децембра 2021. год.,185
28. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-191/2021-10-6 од 10. децембра 2021. год., 186
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-191/2021-10-7 од 10. децембра 2021. год., 187
30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-195/2021-20 од 16. децембра 2021. год., .188
31. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-198/2021-9 од 21. децембра 2021. год., ...189
32. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-198/2021-10 од 21. децембра 2021. год. и .189
33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-198/2021-11 од 21. децембра 2021. год. ..190

Страна 4 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1
На основу члана 100. ст. 1, 2 и 3. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике
Србије”, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 – др . закон, 43/2011 – одлука УС,14/2016,
76/2018 и 95/2018 – др. закон), члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.10/18, 12/18 - исправка и
10/19), Програма заштите животне средине Града
Пожаревца 2012-2022. бр. 01-06-22/9 од 09. марта
2012. године и претходне сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије,
бр. 401-00-1949/21-08 од 10.12.2021. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној дана 17. децембра 2009. године под бројем: 0106-144/17 донела је Одлуку о образовању буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
поштујући одредбе члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 – др. закон,
43/11 - одлука УС и 14/16) а у складу са Законом којим
се уређује буџетски систем. Буџетски Фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца је образован у
циљу финансирања активности из Програма заштите
животне средине, као и припрема, спровођења и развоја акционих планова који разрађују регулаторне и
институционалне активности, активности мониторинга, студија, израде пројектне документације, економских и финансијских инструмената, информисања, образовање и капиталне инвестиције из области
очувања, коришћења, заштите и унапређења животне
средине на територији Града Пожаревца.
II
Захтеви Корисника средстава са пројектима које
су кандидовали за израду Програма коришћења
средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2022. годину:
- Градска управа града Пожаревца – Служба за
Инвестиције захтев број:14-40-2376/20201 од
26.11.2021. године

- ЈКП.“Водовод и канализација“ Пожаревац захтев број .01-9139/2 од 25.11.2021. године и бр.
01-9247/1 од 25.11.2021. године наш број 14-402367/21 од 26.11.2021. године
- ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац захтев број:01-7686/4 од 25.11.2021. године наш
број:14-40-2360/2021 од 25.11.2021. године
III
На основу дописа Одељења за буџет и финансије број:03-40-1563/2021-5-4 од 01.12.2021. године
приказана су расположива средства по очекиваном приходу у 2022. години за израду Програма
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине у износу од 100.000.000,00 динара, и посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине у износу од 15.087.695,00 , што
укупно износи 115.087.695,00, а у оквиру пренамене средстава од реализованих пројеката по
изјашњењу корисника средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
из претходног периода обезбеђена су средства у
укупном износу од 58.263.452,00 динара и то: од
ЈП ‘’Топлификација’’ Пожаревац, по допису - број:
14-40-2297/2021 од 16.11.2021. године – ослобађају
се средства у износу од 30.413.396,00 динара, Градска управа града Пожаревца после окончаних ситуација, реализованих пројеката ослобађа средства у
износу од 27.850.056,00 динара; ЈКП „Комуналне
службе“ Пожаревац, по допису број: 01-7548/1 од
18.11.2021. године ослобадају се средства у износу
од 4.000.000,00 динара, Градска општина Костолац,
по допису броју: 01-06-1327/21-6 од 08.,10.2021.
године којим се ослобађају средства у износу од
12.544.676,00 динара укупно.
По наведеном допису укупан износ средстава
за израду Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2022.
годину износи 173.351.147,00 динара
IV
Средства из тачке III Програма у укупном износу
од 173.351.147,00 динара расподељују се за реализацију активности у оквиру 6 пројекта које треба
уврстити у буџет Града Пожаревца по корисницима
средстава приликом израде Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину.
V
После утврђивања од стране Градског већа Града
Пожаревца, Програм коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
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за 2022. годину доставити на сагласност Министарству
заштите животне средине, а након добијања исте, доставити Скупштини Града Пожаревца на доношење.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО АКТИВНОСТИМА
НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПО ПРОГРАМУ
ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Заштита вода и управљање отпадним водама
1.1. Проширење система сакупљања отпадних вода
Корисник
средстава

Назив активности

Током праћења функционисања примарне канализационе мреже у претходних 5 година, уочено је да
су учестали кварови на цевоводу проузроковани квалитетом материјала, као и да су врло високи трошкови које изазивају ови кварови. Како би се кварови и
њихове последице отклониле, неопходна је замена
постојећег цевовода, односно његова реконструкција.
1.3 Проширење система сакупљања
атмосферских отпадних вода
Корисник
средстава

Назив активности

се улива у реку велику Мораву. Последица оваквог
стања је да је квалитет воде у Брежанском каналу
знатно погоршан, те се мора реаговати како би дошло до непредвиђених акцидента.
2. Заштита, очување и побољшање квалитета
ваздуха, воде, земљишта и шума, као и ублажавање климатских промена и заштиту озонског
омотача;
2.1 Заштита земљишта од штетног дејства вода
Корисник
средстава

Одобрена
средства

Реконструкција
ЈКП „Водовод и постојеће
21.000.000,00
канализационе
канализација”
мреже на територији
Града Пожаревца

Одобрена
средства

Услуге водовода и
канализације – заштита
површинских вода
Град
од загађења- Редовно
Пожаревац
чишћење и одржавање
– Градска
22.275.465,00
кишне канализације,
управа Града сливника, сливничких
решетки, таложнице
Пожаревца
и црпних станица на
територији Пожаревца
и Костолца

У Пожаревцу је пројектован сепарациони канализациони систем, где је одвојена кишна канализација са директним уливањем у “Брежански канал”
и фекална канализација са системом за пречишћавање, који је био пројектован да прими и делимично
пречишћене индустријске отпадне воде.
Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји постројење за пречишћавање отпадних вода.
Сва отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански канал (водоток II реда), а одмах после, канал
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Град
Пожаревац
– Градска
управа
Града
Пожаревца

Назив активности

Одобрена
средства

Редовно одржавање
и чишћење речног
канала „Стара Млава“
у циљу нормалног
функционисања канала 31.624.562,00
од црпне станице
“Срећно” до Трњана
Извођење санационих
радова и чишћење
регулационог корита
реке “Стара Млава”
7 фаза, а у циљу
заштите земљишта
42.051.120,00
од деградације у зони
угрожених насеља
Трњана ( од ПР 167 км
8 + 204 до ПР 242 км 11
+ 661,70 ) Л=3457,70м

Садашње стање у смислу екелошко-санитарних
параметара у делу Старе Млаве је јако лоше. У изолованим деловима старача које сада немају природан
отицај током скоро целе године присутан је висок водостај забарене стајаће воде. Њено присуство је делом
од инфилтрационих вода од Млаве, кроз слојеве пескова и шљункова, а делом од подземних вода из правца Стига, чији је ниво повећан престанком рада површинског копа Ћириковац и измештањем површинског
копа Дрмно. Осим природног загађења забарењем,
обзиром да ова села немају канализациони систем,
присутно је и загађење од бројних септичких јама и
дивљих евакуационих прикључака од стајских јама, а
делови старача су претворени у депоније смећа.
Такође, у бројним објектима, и стамбеним и подрумским, уочљив је утицај подземних вода, што додатно компликује стање на овом подручју. У летњем
периоду ово подручје је легло комараца, а због расквашености терена нема уочљивог узгајања племенитих
култура ни усева ни воћњака. С oбзирoм нa сaдaшњe
eкoлoшкo сaнитaрнo стaњe систeмa “Стaрa Mлaвa”
и нeпoсрeднoг приoбaљa, кao и пoстojaњe брojних
дeпoниja смeћa и сeптичких jaмa, будућe кaнaлисaњe
нaсeљa дуж вoдoтoкa прeдстaвљaлo би вeлики кoрaк
у прaвцу унaпрeђeњa живoтнe срeдинe. Oбзирoм
нa нeпoсрeдну близину систeмa “Стaрa Mлaвa”,
билo би лoгичнo дa сe oвaj вoдoтoк рaзмaтрa кao
пoтeциjaлни рeципиjeнт oтпaдних вoдa из сeoских
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нaсeљa. Имajући у виду oснoвну функциjу систeмa
“Стaрa Mлaвa” у рeвитaлизaциjи eкo-систeмa, кao
eлeмeнтaрни и фундaмeтaлни услoв, нaмeћe сe прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, прe њихoвoг упуштaњa
у хидрoтeхнички систeм. Aкo прихвaтимo oснoвнo
нaчeлo дa сe квaлитeт вoдe нe смe пoгoршaвaти
дуж систeмa тo знaчи дa би квaлитeт вoдe у систeму “Стaрa Mлaвa” зaвисиo искључивo oд квaлитeтa
вoдe рeкe Mлaвe нa пoтeзу вoдoзaхвaтa. Свa низвoднa прикључeњa сeoских кaнaлизaциja нe би смeлa
дa пoгoршaвajу пoчeтни квaлитeт вoдe у систeму.
Изгрaдњoм систeмa “Стaрa Mлaвa” ствoрили би сe
eлeмeнтaрни прeдуслoви зa пoбoљшaњe eкoлoшкe
ситуaциje и гeнeрaлнo унaпрeђeњe живoтнe срeдинe.
Пeрмaнeнтнa циркулaциja вoдe у систeму oмoгућилa
би рeвитaлизaциjу лoкaлнoг eкoсистeмa. Ствoрили
би сe услoви зa рaзвoj свих кoмпaтибилних биљних
и живoтињских врстa. С другe стрaнe, биoлoшким
и биoтeхничким урeђeњeм приoбaлних пoвршинa
oствaриo би сe склaд измeђу сувoзeмних и вoдeних
кoмпoнeнти eкoсистeмa. Кoнвeрзиja oдрeђeних биљних зajeдницa и узгajaњe плeмeнитиjих културa би
тaкoђe дoпринeли унaпрeђeњу живoтнe срeдинe
Урeђeњeм приoбaлних пoвршинa oствaриo би сe
склaд измeђу сувoзeмних и вoдeних кoмпoнeнти eкoсистeмa. Кoнвeрзиja oдрeђeних биљних зajeдницa и
узгajaњe плeмeнитиjих културa би тaкoђe дoпринeли
унaпрeђeњу живoтнe срeдинe.
При рaзмaтрaњу eкoлoшкe и сaнитaрнe ситуaциje
дуж будућeг систeмa “Стaрa Mлaвa”, трeбa истaћи,
дa сaмo хидрaуличкo рeaктивирaњe вoдoтoкa ниje
дoвoљнo зa пoтпунo рeшeњe прoблeмa. Зa суштинскo пoбoљшaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe нa
пoсмaтрaнoм пoдручjу су нeoпхoднe и биoтeхничкe
и биoлoшкe мeрe кao и пoпрaвљaњe квaлитeтa вoдe
Mлaвe. Бeз дoвoљнe кoличинe рaствoрeнoг кисeoникa,
мнoгe врстe aквaтичних oргaнизaмa нису спoсoбнe
дa eгзистирajу у вoди. Рaствoрeни кисeoник сe трoши при рaспaдaњу, тj. дeгрaдaциjи oргaнскe мaтeриje
у вoди. Taкo, вeлики пoмoри рибa нajчeшћe нису
прoузрoкoвaни дирeктнoм тoксичнoшћу присутнoг
пoлутaнтa, вeћ пojaвoм дeфицитa кисeoникa услeд
њeгoвoг учeшћa у биoдeгрaдaциjи тoг пoлутaнтa.
Кисeoник у пoвршинскe вoдe мoжe дoспeти aпсoрпциjoм из aтмoсфeрe, у кojoj je присутaн у кoличини oд
20,95 зaпрeминских %, aли сe мoжe и ствoрити у сaмoj
вoди кao прoизвoд фoтoсинтeзe при рaзмнoжaвaњу
вoдeних aлги. Рaспaдaњeм oргaнских супстaнци у
вoди кoнцeнтрaциja кисeoникa oпaдa, штo нaвoди
нa сумњу дa je вoдa зaгaђeнa. Aли истo тaкo и мнoгa
нeoргaнскa jeдињeњa трoшe кисeoник зa свojу oксидaциjу, пa je смaњeњe кисeoникa знaк зaгaђeнoсти и
тим jeдињeњимa. Смaњeњe кисeoникa у вoди oтeжaвa
живoт вoдeним oргaнизмимa, пa мoжe дoвeсти дo
трajнoг пoрeмeћaja eкoлoшкe рaвнoтeжe. Збoг тoгa
квaнтитaтивнo oдрeђивaњe кисeoникa у вoди имa
вeлику вaжнoст. Присуствo рaствoрeнoг кисeoникa
у oтпaдним вoдaмa je пoжeљнo jeр спрeчaвa пojaву
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нeприjaтних мирисa. Висoкe врeднoсти рaствoрeнoг
кисeoникa ипaк нису пoжeљнe у вoдaмa зa индустриjску примeну и зa примeну у дoмaћинствимa jeр
пojaчaвa кoрoзиjу гвoжђa и чeликa у дистрибуциoнoм
систeму и бojлeримa. Вeћинa зeмaљa ниje успoстaвилa
стaндaрдe зa пиjaћу вoду, изузeв Русиje кoja дaje
врeднoст MDK oд 4 mg L-1. Пoрeд oвoг eкoлoшкoг
и сaнитaрнoг aспeктa, пoтрeбнo je дa сe сaглeдajу и
oдрeђeнe aдминистрaтивнe мeрe, у смислу дoнoшeњa
прoписa зa рeгулисaњe oднoсa лoкaлнoг стaнoвништвa прeмa систeму “Стaрa Mлaвa”. Пoсeбнo сe
нaмeћe тeмa знaчaja eдукaциje стaнoвништвa, у циљу
буђeњa eкoлoшкe свeсти. Из свeгa мoжeмo дa зaкључимo дa je прoблeм jaкo кoмплeксaн и дa рeшeњeм
хидрoтeхничких и eкoлoшкo-сaнитaрних циљeвa, кao
цeлинe, ствoрили би сe услoви зa фуннкциoнисaњe
цeлoг систeмa – кoришћeњe вoдa зa нaвoдњaвaњe и
рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo испуштaњe
oтпaдних вoдa из сeoских нaсeљa. Нa тaj нaчин би
систeм “Стaрa Mлaвa” дoбиo мнoгo знaчajниjу улoгу
у рурaлнoм aмбиjeнту рeчнe дoлинe. Појава заберене
воде код Бубушинца. хидрoтeхничких и eкoлoшкo-сaнитaрних циљeвa, кao цeлинe, ствoрили би сe услoви
зa фуннкциoнисaњe цeлoг систeмa – кoришћeњe вoдa
зa нaвoдњaвaњe и рeкрeaциjу (рибoлoв,...) и кoнтрoлисaнo испуштaњe oтпaдних вoдa из сeoских нaсeљa.
Нa тaj нaчин би систeм “Стaрa Mлaвa” дoбиo мнoгo
знaчajниjу улoгу у рурaлнoм aмбиjeнту рeчнe дoлинe.
3. Унапређење система управљања отпадом
Корисник
средстава

Назив
активности

Одобрена
средства

ЈКП
‘’Комуналне
службе’’

Набавка
аутосмећара – 2
комада

40.800.000,00

Пожаревац

Набавка мини
смећара

15.600.000,00

Опремање ЈКП ‘’Комуналне службе’’ возилима
за организовано сакупљање отпада неопходно је
ради ефикасности на терену и што организованијег
и бржег прикупљања отпада.
Укупно одобрена средства по овом Програму за
2022. годину износе: 173.351.147,00 динара.
VI - Овај Програм објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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2
На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи.
(„Службени гласник РС’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21 – др.
закон) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца (‘’Службени гласник Града Пожаревца’’,
број: 10/18, 12/18 – исправка и 10/19)
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У 2022. ГОДИНИ
I
Овим Програмом врши се расподела средстава
остварених од накнаде по основу коришћења минералних сировина на територији Града Пожаревца у
износу од 201.971.843,00 динара, за извођење активности на реализацији 15 (петнаест) пројеката по
захтевима корисника средстава и то: захтеву Градске
општине Костолац, бр.03-40.2442/21 од 03.12.2021.
године, допису Службе за инвестиције од 01.12.2021.
године и захтева Eлектродистрибуција Србије д.о.о.
Београд, бр. 11-312-24/2 од 03.12.2021. године.
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II
Средства која се користе од накнаде остварене по
основу експлоатације минералних сировина, а у циљу
унапређења услова живота на територији Града Пожаревца по допису Одељења за буџет и финансије број:
03-40-1563/2021-5-4 од 01.12.2021. године представљају средства од очекиваног прихода од наведене
накнаде у 2022. години у износу од 201.971.843,00 динара. Наведена средства представљају укупан износ
средстава за реализацију Програма мера за унапређење
услова живота на територији Града Пожаревца у 2022.
години у укупном износу од 201.971.843,00 динара
III
Средства у износу од 201.971.843,00 динара по
корисницима средстава за спровођење активности на
реализацији пројеката из овог Програма је неопходно
уврстити у буџет Града Пожаревца приликом израде
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину.
IV
Наведени Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2022.
години доставити на усвајање Градском већу града
Пожаревца.
V
Средства из овог Програма расподељују се на
следећи начин у табеларном преглед

Корисник средстава – Градска управа Града Пожаревца
Назив активности

Одобрена
средства

Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ “Бурјан” - Прва фаза

44.730.409,00

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

23.437.306,00

Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац

30.000.000,00

Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац

26.729.364,00

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање пешачке стазе на плажи у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање коловзне конструкције у улици Николе Тесле у
Костолцу (иза поште)
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање тротоара у улици Николе Граонића у Костолцу,
део тротоара од раскрснице са Поречком улицом до раскрснице са Рударском улицом, десна страна
тротоара у дужини од 157 m

5.850.805,00
6.804.463,00
2.421.559,00

Изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ “Пругово”

2.500.000,00

Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Тесле у правцу ка великом
пољу у МЗ “Драговац”

6.601.681,00

Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Народних хероја - Лазићев сокак у
МЗ “Касидол”

3.034.626,00

Инвестиционо одржавање дела зграде месне заједнице у МЗ “Берање”

511.521,00
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Одобрена
средства

Назив активности
Радови на ојачавању коловозне конструкције у улице Маршала Тита у МЗ “Баре”

7.608.609,00

Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби

35.000.000,00

Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоша Обилића у МЗ “Лучица”

5.637.500,00

Пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције улице Ђурђа Бранковића у МЗ “Васа
Пелагић”

1.104.000,00

Укупно: 201.971.843,00

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-3

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

3
На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. 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, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 2) Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и
111/21 – др.закон) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), а на
предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2022.
годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и
услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2022. годину састоје се од:
А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

Економска
класификација

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

3.460.145.147

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

4.709.402.003

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

-1.249.256.856

4.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

5.

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

62

420.158.097

у динарима

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

6.

Примања од продаје финансијске имовине

7.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

2.

Примања од продаје финансијске имовине

3.

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

4.

Страна 9 – Број 14

92 (осим 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)
((7+8) - (4+5)) + (92-62)

200.000
-1.669.214.953

91

0

9211, 9221, 9219, 9227,
9228

0

6211

0

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

5.

Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних
година

3

1.669.214.953

6.

Нето финансирање

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

1.669.214.953

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Р.бр.
1
I

ОПИС
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Шифра
економске
класификације
3

Износ-укупна јавна
средства
4

7+8

3.460.145.147,00

Порески приходи

71

2.581.065.285,00

1.1.

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

711

1.808.585.860,00

1.2.

Самодопринос

1.3.

Порез на имовину

1.4.

Остали порески приходи

1.

711180
713

0,00
537.723.680,00
234.755.745,00

2.

Непорески приходи

74

645.810.531,00

2.1.

Приходи од имовине

741

298.667.396,00

2.2.

Приходи од продаје добара и услуга

742

132.329.558,00

2.3.

Новчане казне и одузета имовинска корист

743

33.360.000,00

2.4.

Мешовити и неодређени приходи

745

47.794.119,00

2.5.

Остали непорески приходи

3.

Донације

4.

133.659.458,00
731+732

10.181.690,00

Трансфери

733

145.317.121,00

5.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

770

577.000,00

6.

Примања од продаје нефинансијске имовине

II

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.

Текући расходи

8

77.193.520,00

4+5

4.709.402.003,00

4 (без 46)

2.792.517.082,00
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Р.бр.

ОПИС

1

2

Шифра
економске
класификације
3

22. децембар 2021.

Износ-укупна јавна
средства

1.1.

Расходи за запослене

41

4
826.894.564,00

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

1.265.624.529,00

1.3.

Употреба основних средстава

43

0,00

1.4.

Отплата камата

44

0,00

1.5.

Субвенције

45

172.763.914,00

1.6.

Социјална заштита из буџета

47

197.429.751,00

1.7.

Остали расходи

48+49

329.804.324,00

Трансфери

46

724.433.011,00

2.1.

Трансфери осталим нивоима власти

463

650.089.781,00

2.2.

Трансфери организацијама за
обавезно социјално осигурање

464

44.917.310,00

2.3.

Остале дотације и трансфери

465

29.425.920,00

2.

3.

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

1.192.451.910,00

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА

9

200.000,00

1.

Задуживање

91

0,00

Задуживање код домаћих кредитора

911

0,00

2.

Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

92

200.000,00

IV

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

420.158.097,00

1.

Отплата дуга

61

0,00

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

0,00

Набавка финансијске имовине

62

420.158.097,00

Набавка домаће финансијске имовине

621

420.158.097,00

1.1.

1.1.
2.
2.1.
V

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита у износу од 1.249.256.856,00 динара и за
набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) у износу од 420.158.097,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од
1.669.414.953,00 динара, обезбеђују се:
- из пренетих неутрошених средстава за посебне
намене (311712) у износу од 1.327.741.734,00
динара,

3

1.669.214.953,00

- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од
341.473.219,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022., 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

22. децембар 2021.

Р.бр.

1

Корисник

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 1 Становање,
урбанизам
и просторно
планирање

2

Градска општина
Костолац

Програм 2 Комунална
делатност

3

ЈП “Топлификација”

Програм 2 Комунална
делатност

4

ЈП “Топлификација”

5

ЈП “Топлификација”

6

ЈП “Топлификација”

Назив пројекта

Израда Плана генералне регулације

2022.

9.544.520,00

50.600.000,00

4.759.183,00

Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и реализација
11/63 Изворска
у току

13.352.040,00

Изградња дистрибутивне мреже
топлопредајне станице 5/65 и 10/65
Влајка Павловића бб

реализација
у току

21.179.429,00

Дистрибутивна мрежа и прикључни
топловод на локацији топлопредајне
станице 9/60+11/60 Немање Томића 18

почетак
реализације
у 2022.
години

52.668.432,00

Израда техничке документације
реконструкције и доградње мреже од
изворишта “Млава” до сеоских насеља
Село Костолац, Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац

реализација
у току

3.816.360,00

ЈП “Топлификација”

8

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

9

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

Термовизијска камера

10

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

Ултразвучни пренос мерач протока

11

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

Феромагнетни локатор

12

Градска управа

13

Градска управа

15

Планирана средства по
годинама

Програм 2 Комунална
делатност
Програм 2 Комунална
делатност
Програм 2 Комунална
делатност

7

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац
ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

реализација
у току

Изградња прикључног топловода за
повезивање топлификационе мреже и
реализација
типских топловодних прикључака у
у току
селу Острово са вреловодом Костолац
- Пожаревац - друга фаза изградње
топловода
Ширење топлификационе мреже –
Наставак топловода кроз Изворску улицу,
реализација
изградња преносне топловодне мреже
у току
- наставак изградње градске мреже у
Изворској улици
Ширење топлификационе мреже у
реализација
насељу Ћириковац, десна страна пута
у току
Пожаревац - Костолац

Програм 2 Комунална
делатност

14

Статус
пројекта
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Програм 2 Комунална
делатност
Програм 2 Комунална
делатност
Програм 2 Комунална
делатност
Програм 2 Комунална
делатност

8.744.925,00

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

1.196.400,00

1.196.400,00

360.000,00

Радови на изградњи система
водоснабдевања у Месној заједници
„Речица“
МЗ “Бубушинац” - изградња недостајуће
водоводне мреже на граници насеља
Бубушинац и Маљуревац
Израда пијезометара, истражних
бушотина и истражно експлоатационих
бунара

реализација
у току

29.144.289,00

реализација
у току

1.775.508,00

реализација
у току

37.028.648,00

Радио модули са уградњом и РФ вентили

реализација
у току

25.196.976,00

2023. 2024.
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Р.бр.

16

Корисник

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 2 Комунална
делатност

17

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

18

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм 2 Комунална
делатност

19

Градска управа

20

Градска управа

21

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

22

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

23

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

24

Градска општина
Костолац

25

Градска општина
Костолац

26

Градска општина
Костолац

27

Градска општина
Костолац

28

Градска општина
Костолац

Програм
2 - Локални
економски
развој
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

почетак
реализације
у 2022.
години

7.000.000,00

реализација
у току

3.324.840,00

реализација
у току

2.640.000,00

Измештање 35 kV разводног постројења
на локацији Концерна Бамби

почетак
реализације
у 2022.
години

35.000.000,00

Набавка опреме за мерење квалитета
ваздуха

реализација
у току

627.018,00

реализација
у току

4.735.000,00

почетак
реализације
у 2022.
години

3.000.000,00

Израда техничке документације фекалне
и атмосферске канализационе мреже
Града Пожаревца и Костолца

реализација
у току

4.022.760,00

Изградња фекалне канализације у улици
Базенској у Костолцу

реализација
у току

3.189.408,00

Изградња фекалне канализације у улици
Партизанско сокаче

реализација
у току

489.496,00

Изградња фекалне канализације у улици
Војводе Путника други део

реализација
у току

596.550,00

Изградња фекалне канализације у
улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра
други и трећи део са ЦС “Краља Петра”
у Костолцу

реализација
у току

2.228.770,00

Изградња фекалне канализације у улици
Вука Караџића први, други и трећи део и
Сутјеска- други део у Костолцу

реализација
у току

5.708.100,00

Реконструкција и проширење водоводне
мреже на територији Града Пожаревца
II фаза реализације програма – пројекта
“Мониторинг, математичко, моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне
мреже у подземље, смањење могућности
мешања са канализационом отпадном
водом, а све у циљу смањења укупне
отпадне воде у подземну као последица
мешања пијаће и отпадне воде“
Набавка опреме за мониторинг спречавање инфилтрације пијаће воде у
канализациони систем као и смањивање
оптерећења издашности здраве пијаће
воде кроз остварену уштеду

Израда пројектне документације за
проширења реконструкцију водоводне
и канализационе мреже на територији
Града Пожаревца
Набавка и уградња дизел електричног
агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са
могућношћу ручног и аутоматског
стартовања за Црпну станицу број 3

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

Корисник

29

Градска општина
Костолац

30

Градска општина
Костолац

31

Градска општина
Костолац

32

Градска општина
Костолац

33

Градска управа

34

Градска управа

35

Градска управа

36

Градска управа

37

Градска управа

38

Градска управа

39

Градска управа

40

Градска управа

41

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат

Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине

Назив пројекта
Изградња фекалне канализације у
улицама Михајла Пупина, Миленка
Стојковића, Милоша Обилића - први
део, Десанке Максимовић - први и
други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта,
Војводе Степе и црпне станице у насељу
“Канал-2” у Костолцу
Изградња фекалне канализације у
улицама: део Колубарске, Ивана
Косанчића - први, други и трећи део и
Станоја Главаша у Костолцу

Статус
пројекта

Страна 13 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

реализација
у току

22.145.853,00

реализација
у току

19.250.403,00

Изградња фекалне канализације у делу
улице Козарачке у Костолцу

реализација
у току

1.972.770,00

Изградња фекалне канализације у
сокаку улице Партизанске преко пута
стоваришта у Костолцу

реализација
у току

1.032.097,00

Изградња фекалне канализације у делу
улице Симе Симића (између Косовске и
улице Чеде Васовића) у Пожаревцу

реализација
у току

4.299.300,00

Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња друге-А
фазе Јужног слива кишне канализације

реализација
у току

23.245.045,00

Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња друге-А
фазе Јужног слива кишне канализације

реализација
у току

2.350.759,00

Заштита површинских вода од загађењаБрежанског канала. Изградња Друге-Б
фазе Јужног слива кишне канализације

реализација
у току

28.516.736,00

Радови на довођењу у функционално
стање хидротехничких објеката и
изградњи кишне канализације у делу
реализација
саобраћајнице Нова 1 са израдом
у току
пројекта изведеног стања у Индустријској
зони Града Пожаревца

3.609.334,00

Изградња секундарне мреже фекалне
канализације у насељу Забела

реализација
у току

29.300.006,00

Реконструкција фекалне канализације на
потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка

реализација
у току

4.322.499,00

Реконструкција кишне канализације у
улици Колубарској

реализација
у току

12.131.578,00

Изградња Прве фазе Северног колектора
кишне канализације у Пожаревцу

реализација
у току

37.764.162,00

2023. 2024.

Страна 14 – Број 14

Р.бр.

Корисник

42

Градска управа

43

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине

44

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм
6 - Заштита
животне
средине

45

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

Програм
6 - Заштита
животне
средине

46

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

47

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

48

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

49

ЈКП “Водовод
и канализација”
Пожаревац

50

ЈКП “Комуналне
службе” Пожаревац

ЈКП “Комуналне
51
службе” Пожаревац

52

ЈКП “Комуналне
службе” Пожаревац

53

ЈКП “Комуналне
службе” Пожаревац

54

ЈКП “Комуналне
службе” Пожаревац

Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

Изградња фекалне канализације у улици
Филипа Вишњића -други део, дужина
1600 m

реализација
у току

17.499.612,00

Реконструкција фекалне канализације
поред кафане “Чикош” у Пожаревцу

реализација
у току

3.991.259,00

Израда техничке документације мреже
фекалне канализације са заједничким
постројењем за пречишћавање отпадних реализација
вода за сеоска насеља Брадарац,
у току
Бубушинац и Маљуревац. Ниво
документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног стања фекалне
канализације Града Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију мреже,
геодетско снимање положаја и дубине
реализација
мреже са припадајућим шахтовима,
у току
израду дигиталног катастра мреже
фекалне канализације припремљену за
унос у ГИС
Реконструкција постојеће фекалне црпне
станице у насељу „Канал“, са повећањем реализација
капацитета и заменом хидро-машинске и
у току
електро-управљачке опреме
Набавка возила за пражњење септичких
јама - превоз фекалија

Реконструкција постојеће канализационе
мреже на територији Града Пожаревца

Набавка “ССТВ” камере за инспекцију
канализационог цевовода

Опремање возилима са приколицом за
превоз отпада на регионалну депонију

Опремање аброл контејнерима за превоз
отпада на регионалну депонију
Опремање новоизграђеног Рециклажног
центра / Трансфер станице линијом за
предтретман комуналног отпада

Набавка аутосмећара (2 аутосмећара)

Набавка мини смећара

реализација
у току
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
реализација
у току
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

8.400.000,00

27.489.000,00

6.831.774,00

7.443.600,00

21.000.000,00

3.500.000,00

64.559.250,00

8.640.000,00

40.000.000,00

40.800.000,00

15.600.000,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

Корисник

55

Градска управа

56

Градска управа

57

Градска управа

58

Градска управа

59

Градска управа

60

Градска управа

61

Градска управа

62

Градска управа

63

Градска управа

64

Градска управа

65

Градска управа

66

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм
6 - Заштита
животне
средине
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

Страна 15 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

Пројектна документација-Пројекат:
“Израда пројектно техничке
документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”

реализација
у току

24.170.400,00

Пројекат санације депоније комуналног
отпада “Јеремино поље”

реализација
у току

32.017.109,00

Индустријска зона - улица Нова 2

реализација
у току

5.080.388,00

Индустријска зона - улица Нова 3

реализација
у току

12.105.259,00

Индустријска зона - улица Илије
Гојковића

реализација
у току

4.714.268,00

Изградња трибина на стадиону малих
спортова у
МЗ “Пругово”

реализација
у току

2.500.000,00

Радови на изради терена малих спортова
у МЗ “Маљуревац”

реализација
у току

3.699.908,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ
“Чачалица”

реализација
у току

796.238,00

Радови на реконструкцији Сунчаног
парка

реализација
у току

19.485.526,00

Рехабилитација јавног паркиралишта
“пијаца Круг” у улици Моше Пијаде

реализација
у току

309.093,00

Радови на ојачању коловозне
конструкције асфалтирање улице Илије
Гојковића - наставак радова

реализација
у току

18.447.061,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улици Ратарска у МЗ
“Бурјан” - Прва фаза

реализација
у току

76.548.963,00

2023. 2024.

Страна 16 – Број 14

Р.бр.

67

68

Корисник

Градска управа

Градска управа

69

Градска управа

70

Градска управа

71

Градска управа

72

73

Градска управа

Градска управа

74

Градска управа

75

Градска управа

76

Градска управа

77

Градска управа

78

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

Радови на ојачавању коловозне
конструкције- асфалтирање у делу улице
Боре Станковића и Сестрољинској улици
у МЗ “Чачалица”

реализација
у току

363.915,00

Радови на ојачању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
Милунке Савић (од улице Иве
Маринковића до Жагубичке улице-поред
цркве) у МЗ “Горња Мала”

реализација
у току

972.456,00

Санација тротоара у делу улице
Лоле Рибара, десна страна (од улице
Синђелићеве до улице Југ Богданове) у
МЗ “Ћеба”

реализација
у току

1.361.203,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
Далматинске у МЗ “Васа Пелагић”

реализација
у току

18.337.241,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улице Маршала Тита у
МЗ “Баре”

реализација
у току

7.608.609,00

Рехабилитација и санација тротоара и
бициклистичких стаза у улици Вељка
Дугошевића (лева страна) у Градској
општини Костолац у дужини од 410 m

реализација
у току

12.319.650,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Николе Тесле, други део, дужине 400 m у
Градској општини Костолац

реализација
у току

7.589.535,00

Радови на рехабилитацији, замени
и ојачавању дотрајале подлоге
поплочавањем тротоара у улици 7. јула
(од Дома пензионера према цркви) у
Градској општини Костолац

реализација
у току

10.893.738,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Маршала Тита део, МЗ „Петка“

реализација
у току

10.650.515,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Лоле
Рибара други део у МЗ „Острово“

реализација
у току

12.644.377,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице Боже
Димитријевића у МЗ „Кленовник“

реализација
у току

8.996.859,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Београдске у МЗ „Дубравица“

реализација
у току

4.578.078,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

Корисник

реализација
у току

1.486.880,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Скелске у МЗ „Брежане“

реализација
у току

2.119.858,00

Радови на ојачавању коловозне
реализација
конструкције – асфалтирање улице Вељка
у току
Дугошевића у МЗ „Живица“

1.991.845,00

Радови на ојачавању коловозне
реализација
конструкције – асфалтирање улице Вожда
у току
Карађорђа-део у МЗ „Драговац“

2.780.856,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Балканске 1. део у МЗ „Речица“

реализација
у току

2.589.181,00

Радови на ојачавању коловозне
реализација
конструкције – асфалтирање улице Вељка
у току
Дугошевића у МЗ „Ћириковац“

10.723.047,00

Рехабилитација, обнављање, замена и
ојачавање пешачке стазе на плажи у
Костолцу

почетак
реализације
у 2022.
години

5.850.805,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
Милоша Обилића у МЗ “Лучица”

почетак
реализације
у 2022.
години

5.637.500,00

Рехабилитација, обнављање, замена
и ојачавање коловозне конструкције у
улици Николе Тесле у Костолцу (иза
поште)

почетак
реализације
у 2022.
години

6.804.463,00

Градска управа

Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Рехабилитација, обнављање, замена
и ојачавање тротоара у улици Николе
Граонића у Костолцу, део тротоара од
раскрснице са Поречком улицом до
раскрснице са Рударском улицом, десна
страна тротоара у дужини од 157 m

почетак
реализације
у 2022.
години

2.421.559,00

Градска управа

Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Радови на ојачању коловозне
почетак
конструкције - асфалтирање улице
реализације
Николе Тесле у правцу ка великом пољу у
у 2022.
МЗ “Драговац”
години

6.601.681,00

81

Градска управа

82

Градска управа

83

Градска управа

84

Градска управа

85

Градска управа

90

2022.

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Косовске у МЗ „Батовац“

Градска управа

89

Планирана средства по
годинама

2.343.956,00

80

88

Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

реализација
у току

Градска управа

87

Назив програма
коме припада
пројекат

Страна 17 – Број 14

Радови на партерном уређењу парка
поред Цркве у МЗ „Дубравица“

79

86

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градска управа

Градска управа

Градска управа

2023. 2024.

Страна 18 – Број 14

Р.бр.

91

Корисник

Градска управа

92

Градска управа

93

Градска управа

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

Радови на ојачању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
Народних хероја - Лазићев сокак у МЗ
“Касидол”

почетак
реализације
у 2022.
години

3.034.626,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање улице
Зеленгорске у МЗ “Пољана”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.894.565,00

Припрема паркинг простора до нивоа
асфалтирања са ограђивањем за потребе
царинске зоне

реализација
у току

11.809.869,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
Зеленгорске у МЗ “Ћириковац”

почетак
реализације
у 2022.
години

4.198.833,00

Санација тротоара у делу улице Југ
Богданове- од улице Лоле Рибара до
Топличине - МЗ “Ћеба”

почетак
реализације
у 2022.
години

2.609.765,00

почетак
Радови на ојачавању коловозне
реализације
конструкције - асфалтирање улице пут за
у 2022.
гробље у МЗ ‘’Речица’’
години

766.800,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улици Кнеза Рајице 1. део
у МЗ “Чачалица”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.615.718,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улици Кнеза Рајице 2. део
у МЗ “Чачалица”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.609.359,00

Радови са ојачањем коловозне
конструкције улици Пећка у МЗ “Сопот”

почетак
реализације
у 2022.
години

36.530.590,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - пресвлачење асфалтом
улицe Дурмиторске у МЗ ‘’Радна мала’’

почетак
реализације
у 2022.
години

2.702.700,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције улице Александра
Златковића у МЗ “Парк”

почетак
реализације
у 2022.
години

2.160.355,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улици Вајфертова у МЗ
“Забела”

почетак
реализације
у 2022.
години

3.790.217,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

103

104

105

106

107

108

109

110

Корисник

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

111

Градска управа

112

Градска управа

113

Градска управа

114

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

Страна 19 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

Радови на ојачавању коловозне
конструкције у улици Фрушкогорској у
МЗ “Чачалица”

почетак
реализације
у 2022.
години

958.530,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
Долинска у МЗ ‘’Брежане’’

почетак
реализације
у 2022.
години

3.227.487,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице Васе
Пелагића-два крака у МЗ ‘’Братинац’’

почетак
реализације
у 2022.
години

2.027.286,00

Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
Светислава Урошевића у МЗ ‘’Трњане’’

почетак
реализације
у 2022.
години

2.027.076,00

Пресвлачење асфалтом спортског
игралишта у школском дворишту у МЗ
“Дубравица”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.842.549,00

почетак
Израда летње позорнице на терену малих реализације
спортова у МЗ “Бубушинац”
у 2022.
години

4.699.838,00

почетак
Заштитна ограда иза голова терена малих реализације
спортова у МЗ “Брадарац”
у 2022.
години

280.920,00

Радови на партерном уређењу јавне
површине - Пресвлачење асфалтом
спортског игралишта у МЗ “Ћириковац”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.939.140,00

Реализација пројекта измене режима
саобраћаја у Костолцу у улицама Боже
Димитријевића, Рударској, Задругарској,
Вељка Дугошевића и Николе Граонића

реализација
у току

1.027.102,00

Санација бетонског надвожњака у улици
Боже Димитријевића у МЗ “Булевар”

реализација
у току

864.863,00

Санација бетонског надвожњака у улици
Хајдук Вељковој у МЗ “Парк”

реализација
у току

1.771.541,00

Санација тротоара у делу улице
Немањине у МЗ “Ћеба” (лева страна
од улице Синђелићеве до улице Југ
Богданове)

реализација
у току

1.280.563,00

2023. 2024.

Страна 20 – Број 14

Р.бр.

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Корисник

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

Санација тротоара у делу улице Боже
Димитријевића у МЗ “Булевар” (лева
реализација
страна тротоара од кружног тока до улице
у току
Немање Томића)

4.577.030,00

Санација тротоара у улици Николе Тесле
у Костолцу са израдом пешачких стаза ка
школи

почетак
реализације
у 2022.
години

6.300.000,00

Санација бициклистичко - пешачке стазе
од Пожаревца до Забеле

почетак
реализације
у 2022.
години

4.500.000,00

Израда тротоара у зони школе у Живици

почетак
реализације
у 2022.
години

2.250.000,00

Израда тротоара у зони школе у
Дубравици

почетак
реализације
у 2022.
години

1.200.000,00

Рехабилитација, обнављање, замена
и ојачавање коловозне конструкције у
улици Лењиновој у МЗ “Петка”

почетак
реализације
у 2022.
години

5.789.971,00

почетак
Радови на ојачавању коловозне
реализације
конструкције улице Доситеја Обрадовића
у 2022.
у МЗ “Пољана”
години

6.700.000,00

Израда пројекта уређења зоне школаЛучица, Батовац и Драговац

почетак
реализације
у 2022.
години

300.000,00

Израда пројектно-техничке
документације за пројекат “Безбедне
школске руте”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.500.000,00

Израда пројектно-техничке
документације за пројекат “Анализа
стања безбедности пешака на територији
Града Пожаревца”

почетак
реализације
у 2022.
години

600.000,00

Израда пројектно-техничке
почетак
документације за пројекат “Референтни
реализације
систем мреже општинских путева и улица
у 2022.
на територији Пожаревца и Костолца”
години

1.000.000,00

Израда пројектно-техничке
документације за пројекат
“Израда пројекта бициклистичке стазе
Пожаревац - Љубичево”

3.200.000,00

почетак
реализације
у 2022.
години

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Корисник

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

Статус
пројекта

Страна 21 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

Пројектна документација за коначну
идентификацију црних тачака са
предлогом мера санације

почетак
реализације
у 2022.
години

1.000.000,00

Набавка мотоцикла за потребе
саобраћајне полиције

почетак
реализације
у 2022.
години

2.000.000,00

Набавка возила за потребе саобраћајне
полиције

почетак
реализације
у 2022.
години

3.000.000,00

Набавка и уградња брзинометара за
возила за упозорење прекорачења брзине

почетак
реализације
у 2022.
години

1.064.200,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Острово

почетак
реализације
у 2022.
години

120.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Баре

почетак
реализације
у 2022.
години

2.000.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Касидол

почетак
реализације
у 2022.
години

1.500.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Забела

почетак
реализације
у 2022.
години

150.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Набрђе

почетак
реализације
у 2022.
години

1.200.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Речица

почетак
реализације
у 2022.
години

80.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Дубравица

почетак
реализације
у 2022.
години

350.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Кличевац

почетак
реализације
у 2022.
години

1.350.000,00

2023. 2024.

Страна 22 – Број 14

Р.бр.

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Корисник

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Градска управа

Предшколска
установа “Љубица
Вребалов”
Пожаревац
Предшколска
установа “Љубица
Вребалов”
Пожаревац
Предшколска
установа “Љубица
Вребалов”
Пожаревац
Предшколска
установа “Љубица
Вребалов”
Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Програм 7 Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Назив пројекта

130.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Живица

почетак
реализације
у 2022.
години

400.000,00

Реализација Пројеката уређења зона
школа-Брежане

почетак
реализације
у 2022.
години

420.000,00

Набавка једнократних алкотестера

почетак
реализације
у 2022.
години

50.000,00

почетак
Набавка ротационих светла, рефлектујуће реализације
табле за означавање спорих возила
у 2022.
години

300.000,00

Програм 8 Предшколско
образовање

Набавка намештаја за децу у оквиру
Предшколске установе “Љубица
Вребалов” Пожаревац

Програм 8 Предшколско
образовање

Набавка креветића за децу у оквиру
Предшколске установе “Љубица
Вребалов” Пожаревац

148

Програм
9 - Основно
образовање

149

Основна школа
“Десанка
Максимовић”

Програм
9 - Основно
образовање

150

Основна школа
“Јован Цвијић”
Костолац

Програм
9 - Основно
образовање

151

Средња школа/
Економска школа

Програм
10 - Средње
образовање

2022.

почетак
реализације
у 2022.
години

Набавка машина за поједине кухиње у
оквиру Предшколске установе “Љубица
Вребалов” Пожаревац

Основна школа
“Десанка
Максимовић”

Планирана средства по
годинама

Реализација Пројеката уређења зона
школа- Петка

Програм 8 Предшколско
образовање

Програм 8 Предшколско
образовање

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Набавка конвектомата-пећнице и
универзалне кухињске машине за обраду
хране за кухињу у објекту “Невен” који
спрема храну за децу из више вртића
ОШ “Десанка Максимовић”
Санација делова објекта ОШ “Десанка
Максимовић” у Пожаревцу - Радови
на одводњавању атмосферских и
површинских вода - друга фаза
ОШ “Десанка Максимовић”
Радови на громобранској и
електроинсталацији и разводним
орманима

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
ОШ “Јован Цвијић” Костолац
реализације
Реконструкција електричне инсталације и
у 2022.
телекомуникационих инсталација
години
почетак
Економска школа
реализације
Замена столарије на фискултурној сали и
у 2022.
тоалетима
години

1.075.102,00

2.204.658,00

2.039.400,00

2.100.696,00

6.817.546,00

819.600,00

1.244.300,00

5.279.000,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат

Назив пројекта

Статус
пројекта
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

Страна 23 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

Средња школа/
152
Медицинска школа

Програм
10 - Средње
образовање

Медицинска школа
Уређење нове лабораторије и нове
канцеларије

Средња школа/
Медицинска школа

Програм
10 - Средње
образовање

Медицинска школа
Адаптација ходника и кабинета (стара
“Петрикина” школа)

Програм
10 - Средње
образовање

Техничка школа са домом ученика
“Никола Тесла”, Костолац
Замена столарије

почетак
реализације
у 2022.
години

3.100.000,00

Програм
10 - Средње
образовање

Пољопривредна школа са домом ученика
“Соња Маринковић”
Опремање кабинета за биологију и
кабинета за извођење практичне наставе

почетак
реализације
у 2022.
години

588.000,00

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Средња школа/
Техничка школа
са домом ученика
“Никола Тесла”,
Костолац
Средња школа/
Пољопривредна
школа са домом
ученика “Соња
Маринковић”

1.166.680,00

6.904.500,00

“Румунско-српска заједничка иницијатива
у борби против канцера у пограничном
реализација
34.917.310,00
региону-унапређено дијагностификовање
у току
и лечење малигних тумора”
почетак
Програм 12 - Набавка 2 санитетска возила за Службу
Дом здравља
реализације
Здравствена
хитне медицинске помоћи (за Пожаревац
9.245.752,00
Пожаревац
у 2022.
заштита
и Костолац)
години
Програм 13 - ЈП “Љубичево” - Реновирање и
реализација
ЈП “Љубичево”
Развој културе адаптација кафића-сувенирница “Код
8.148.507,00
у току
и информисања Књаза” и изградња “Летњиковца”
Програм 13 Маљуревац - реконструкција крова на
реализација
Градска управа
Развој културе
832.930,00
Дому културе
у току
и информисања
почетак
Програм 13 - Радови на санацији, ревитализацији и
реализације
Градска управа
Развој културе рестаурацији Музеја културне историје
26.729.364,00
у 2022.
и информисања Пожаревац
години
Програм 13 - Санација, адаптација и ревитализација
реализација
Градска управа
Развој културе фасаде зграде здања Старог Начелства у
19.685.375,00
у току
и информисања Пожаревцу, II фаза
Програм 14 Пројекат “Радови на спортској хали у
реализација
Градска управа
Развој спорта и
4.708.386,00
Пожаревцу”
у току
омладине
Програм 14 - Изградња атлетског стадиона на к.п.
реализација
Градска управа
Развој спорта и бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије
102.007.353,00
у току
омладине
Гојковића у Пожаревцу
почетак
Програм 14 Набавка рол платна за малу салу Центра реализације
980.000,00
Центар за културу Развој спорта и
за културу Пожаревац
у 2022.
омладине
години
Програм 14 Ливење скулптуре у бронзи Миливоја
реализација
Центар за културу Развој спорта и
1.350.000,00
Живановића
у току
омладине
Програм
почетак
Градска општина
15 - Опште
реализације
Набавка дечјег игралишта
14.400.000,00
Костолац
услуге локалне
у 2022.
самоуправе
години
Општа болница
Пожаревац

Програм 12 Здравствена
заштита

2023. 2024.

Страна 24 – Број 14

Р.бр.

Корисник

167

Градска општина
Костолац

168

Градска општина
Костолац

169

Градска општина
Костолац

170

Градска општина
Костолац

171

Градска општина
Костолац

172

Градска општина
Костолац

173

Градска општина
Костолац

174

Градска општина
Костолац

175

Градска општина
Костолац

176

Градска општина
Костолац

177

Градска општина
Костолац

178

Градска управа

179

Градска управа

180

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат

Назив пројекта

Програм
15 - Опште
Израда фасаде дела објекта МЗ “Петка”
услуге локалне
самоуправе
Изградња прикључног топловода за
Програм
повезивање топлификационе мреже и
15 - Опште
типских топловодних прикључака у
услуге локалне селу Острово са вреловодом КостолацПожаревац-друга фаза изградње
самоуправе
топловода
Програм
15 - Опште
Набавка гараже-Центар за културу
услуге локалне Костолац
самоуправе
Програм
15 - Опште
Набавка видео надзора са уградњомуслуге локалне Центар за културу Костолац
самоуправе
Набавка опреме за систем грејања у
Програм
хали спортова у Костолцу (бојлер,
15 - Опште
циркулациона пумпа, кугла-вентил и
услуге локалне
регулациони вентили са мерачима)самоуправе
Центар за културу Костолац
Програм
15 - Опште
Набавка спортске подлоге за тениски
услуге локалне терен-Центар за културу Костолац
самоуправе
Програм
Израда урбанистичког пројекта за
15 - Опште
реконструкцију градског парка и уређење
услуге локалне
зелених површина дуж трасе старе пруге
самоуправе
Замена стубова уличне расвете у улици
Програм
15 - Опште
Вељка Дугошевића у Костолцу са
услуге локалне новом ЛЕД расветом за осветљење
самоуправе
саобраћајнице и тротоара
Програм
15 - Опште
Вентилација за спортску халу
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
Вентилација за гимнастичку салу
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
Вентилација за малу салу и предшколски
услуге локалне простор
самоуправе
Програм
15 - Опште
Изградња пословног објекта МЗ
услуге локалне “Чачалица”
самоуправе
Програм
Пуштање у режим рада слободне
15 - Опште
зоне “Смедерево” на подручју Града
услуге локалне Пожаревца-Радови на постављању
самоуправе
расвете слободне зоне “Смедерево”
Програм
15 - Опште
Радови на згради Локалне пореске
услуге локалне администрације
самоуправе

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

почетак
реализације
у 2022.
години

860.958,00

почетак
реализације
у 2022.
години

20.000.000,00

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

837.654,00

322.640,00

757.000,00

2.286.144,00

432.000,00

2.106.000,00

607.200,00

603.600,00

1.767.840,00

реализација
у току

21.360.102,00

реализација
у току

5.817.600,00

реализација
у току

2.498.552,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

181

Корисник

Градска управа

182

Градска управа

183

Градска управа

184

Градска управа

185

Градска управа

186

Градска управа

187

Градска управа

188

Градска управа

189

Градска управа

190

Градска управа

191

Градска управа

192

Градска управа

193

Градска управа

194

Градска управа

195

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе

Назив пројекта

Статус
пројекта

Страна 25 – Број 14

Планирана средства по
годинама
2022.

Радови на адаптацији и санацији
просторија МЗ „Батовац“

реализација
у току

1.269.909,00

Радови на инвестиционом одржавању
Дома културе у МЗ „Бубушинац“ – кров
Дома културе са делимичном заменом
фасадне столарије

реализација
у току

2.206.709,00

Радови на адаптацији просторија у
Месној заједници „Пољана“

реализација
у току

706.725,00

Радови на инвестиционом одржавању
Дома културе у МЗ „Дрмно“ - две
просторије месне канцеларије

реализација
у току

706.848,00

реализација
у току

1.774.603,00

реализација
у току

706.075,00

Инвестиционо одржавање дела објекта у
МЗ “Баре”

реализација
у току

302.561,00

Замена кровног покривача на стамбеним
објектима у улици Узун Мирковој, за
објекте 1.2.3.4 и 5

реализација
у току

3.102.984,00

Радови на инвестиционом одржавању
Дома културе у МЗ „Дрмно“ – замена
фасадне столарије на свим објектима
Дома културе
Капитално одржавање објеката
и пословног простора у месним
заједницама на територији Града
Пожаревца

Инвестиционо одржавање дела зграде
месне заједнице у МЗ “Берање”

Реконструкција и санација фудбалских
терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

511.521,00

64.036.829,00

Реконструкција просторне целине
“Чикош”

реализација
у току

25.856.808,00

Планирање и праћење пројекатаГеодетске подлоге за инвестиције из
програма

реализација
у току

446.633,00

Геодетске подлоге и израда инжењерскогеолошког елабората за потребе израде
ПДР - Индустријске зоне Пожаревац

почетак
реализације
у 2022.
години

312.000,00

Израда геодетских подлога

реализација
у току

68.955,00

почетак
Измене и допуне Просторног плана Града
реализације
Пожаревца и стратешка процена утицаја
у 2022.
на животну средину
години

1.920.000,00

2023. 2024.

Страна 26 – Број 14

Р.бр.

196

Корисник

Градска управа

197

Градска управа

198

Градска управа

199

Градска управа

200

Градска управа

201

Градска управа

202

Градска управа

203

Градска управа

204

Градска управа

205

Градска управа

206

Градска управа

207

Градска управа

208

Градска управа

209

Градска управа

210

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе

Назив пројекта

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

почетак
реализације
у 2022.
години

2.324.000,00

реализација
у току

240.000,00

реализација
у току

9.000.000,00

Конзерваторски надзор на санацији и
адаптацији фасаде зграде здања Старог
начелства у Пожаревцу

реализација
у току

198.400,00

Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима и
прописима за Историјски архив Града
Пожаревца

реализација
у току

350.000,00

Стручна оцена и коментари-Израда ПДР - реализација
Индустријска зона Пожаревац
у току

5.503.920,00

План детаљне регулације “Центар”
Израда претходних студија оправданости
и претходне студије изводљивости,
студије изводљивости и студије
оправданости
Израда пројектне документације за
изградњу затвореног базена у Пожаревцу
(ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом
за уређење комплекса Спортски центар

Конзерваторски надзор каменорезачких
радова на фасади зграде Старог
Начелства

реализација
у току

125.000,00

Стручни надзор над инвестицијама

реализација
у току

151.439,00

Екстерни стручни надзор

реализација
у току

15.008.293,00

Израда Плана детаљне регулације
“Првомајска” у Костолцу

почетак
реализације
у 2022.
години

1.800.000,00

Израда Сепарата 3 Главног пројекта
санације, адаптације и ревитализације
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу

реализација
у току

120.000,00

Израда пројектне документације
партерног уређења јавних површина

реализација
у току

1.652.400,00

Израда пројектне документације кишне
канализације у делу улице Слободарскасокак у МЗ “Чачалица”

реализација
у току

35.000,00

Израда пројектне документације
водоснабдевања у Месној заједници
„Речица“

реализација
у току

6.142.000,00

Израда пројекта реконструкције старе
болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2

реализација
у току

44.683.120,00

2023. 2024.

22. децембар 2021.

Р.бр.

Корисник

211

Градска управа

212

Градска управа

213

Градска управа

214

Градска управа

215

Градска управа

216

Градска управа

217

Градска управа

218

Градска управа

219

Градска управа

220

Градска управа

221

Градска управа

222

Градска управа

223

Градска управа

224

Градска управа

225

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе

Назив пројекта
Улица Васе Чарапића - пројекат
рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и израдом тротоара и
бициклистичке стазе у МЗ “Булевар”
Улица Милоша Поцерца - пројекат
рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и израдом тротоара у МЗ
“Сопот”
Израда пројекта парцелације, пројекта
препарцелације и елабората изведеног
стања од стране овлашћеног пројектанта
Израда елабората о изведеном стању
водоводе мреже од стране овлашћеног
пројектанта хидро струке
Израда пројеката ојачавања коловозних
конструкција

Статус
пројекта

Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције у улици Иве
Маринковића - МЗ “Горња мала”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције у улици Блаже
Јовановића - МЗ “Горња мала”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције у улици
Толстојевој - МЗ “Парк”
Пројекат рехабилитације коловозне
конструкције улице Кнеза Лазара - МЗ
“Ћеба”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице Радомира
Миленића Руса - МЗ “Браћа Вујовић”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице Прилепске
- МЗ “Браћа Вујовић”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице Вардарске
са краком - МЗ “Васа Пелагић”

Израда пројекта рехабилитације са
Програм
ојачањем коловозне конструкције у
15 - Опште
улици Цара Душана са уређењем јавне
услуге локалне
расвете (до обилазнице са бочним
самоуправе
улицама) у МЗ “Чачалица”

Планирана средства по
годинама
2022.

реализација
у току

250.000,00

реализација
у току

250.000,00

почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години

Израда пројекта дела улице Симе Симића
- МЗ “Горња мала” - рехабилитација
реализација
коловоза и тротоара (од Чеде Васовића
у току
до Косовске улице)
Пројектна документација-Витешкапројекат фекалне канализације

Страна 27 – Број 14

реализација
у току
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
почетак
реализације
у 2022.
години
реализација
у току

2.000.000,00

500.000,00

3.000.000,00

300.000,00

16.543,00

780.000,00

300.000,00

600.000,00

360.000,00

300.000,00

420.000,00

624.000,00

2.760.000,00

2023. 2024.

Страна 28 – Број 14

Р.бр.

Корисник

226

Градска управа

227

Градска управа

228

Градска управа

229

Градска управа

230

Градска управа

231

Градска управа

232

Градска управа

233

234

Градска управа

Градска управа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив програма
коме припада
пројекат
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм
15 - Опште
услуге локалне
самоуправе
Програм 17
- Енергетска
ефикасност
и обновљиви
извори енергије

Назив пројекта

Урбанистички пројекат блока “Ђура
Јакшић” у МЗ “Горња мала”

Статус
пројекта

22. децембар 2021.

Планирана средства по
годинама
2022.

2023. 2024.

реализација
у току

3.642.885,00

Пројекат рехабилитације и ојачавања
реализација
коловозне конструкције и уређења у делу
у току
улице 27. априла (до петље)

1.920.000,00

Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице Ђурђа
Бранковића у МЗ “Васа Пелагић”

почетак
реализације
у 2022.
години

1.104.000,00

Израда пројектне документације за
израду коловозних конструкција

реализација
у току

4.339.440,00

Набавка опреме за Ватрогасноспасилачки батаљон

почетак
реализације
у 2022.
години

2.189.131,00

реализација
у току

6.563.155,00

реализација
у току

2.004.416,00

почетак
реализације
у 2022.
години

10.000.000,00

почетак
Пројекат: Суфинансирање активности на
реализације
инвестиционом одржавању и унапређењу
у 2022.
енергетских својстава стамбених објеката
години

7.100.000,00

Пуштање у режим рада слободне
зоне “Смедерево” на подручју Града
Пожаревца-Радови на постављању видео
надзора слободне зоне “Смедерево”
Пуштање у режим рада слободне
зоне “Смедерево” на подручју Града
Пожаревца-Радови на ограђивању
слободне зоне “Смедерево”
Софтвер за електронску писарницу

Укупни капитални издаци: 1.843.251.653,00

Члан 5.
Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из ранијих година
по врстама, односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:
Класа/
Категорија/
Група

Конто

300000
311712
321311
700000
710000
711000
711111
711121

Врсте прихода и примања

Укупна јавна средства

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

1.669.214.953

Пренета неутрошена средстава за посебне намене
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

1.327.741.734

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

3.382.951.627

ПОРЕЗИ

2.581.065.285

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу
Пореске управе

341.473.219

1.808.585.860
1.583.596.860
209.000

22. децембар 2021.
Класа/
Категорија/
Група

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Конто
711122
711123
711145
711147

Врсте прихода и примања
Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
- по основу самоопорезивања и по решењу Пореске
управе
Порез на земљиште
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Укупна јавна средства
28.215.000
70.015.000
2.090.000
80.000

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713121
713122

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

215.272.090

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

21.000.000

713000

713421
713423
714000
714513
714549

Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу
Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и
произведени или одложени отпад

714552

Боравишна такса

714562

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 домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање
за сопствене потребе и за потребе других лица
Накнада за коришћење јавне површине по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне
игре“)
Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе
мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада
управљачима тих путева и улица
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и
улици која припада управљачима тих путева и улица

714565
714566
714567
714572
714593

714598
716000
716111
730000
732000
732141
733000
733141

ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација у
корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
градова

120.200.000
4.180.000
537.723.680
251.851.590

41.800.000
7.800.000
190.036.695
50.160.000
100.000.000
2.000.000
15.087.695
17.268.000
2.000.000
2.721.000
200.000
400.000

200.000
44.719.050
44.719.050
155.498.811
10.181.690
10.181.690
145.317.121
111.620.139
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Класа/
Категорија/
Група

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Конто
733144

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова

733147

Текући трансфери од општина у корист нивоа градова

740000
741000

298.667.396

Накнаде за коришћење дрвета

742000
742126

742141
742142
742143
742145
742146

743924
744000
744241
745000
745141
745143

75.240.000
1.200.000

300.000

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
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

743342

6.255.553

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

742242

743341

201.971.843

132.329.558

Градске административне таксе

743324

14.000.000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742241

743000

1.540.000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741596

741522

32.156.982

645.810.531

741538

741511

Укупна јавна средства

ДРУГИ ПРИХОДИ
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
Допринос за уређивање грађевинског земљишта

741141

770000

Врсте прихода и примања

22. децембар 2021.

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
прекршајном налогу и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа градова
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате,
који је правна последица принудне наплате изворних
прихода јединица локалне самоуправе
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова

22.298.463
30.901.095
100.000
930.000
62.300.000
5.500.000
10.000.000
33.360.000
30.500.000

100.000

2.700.000
60.000
133.659.458
133.659.458

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

47.794.119

Остали приходи у корист нивоа градова

10.190.119

Део добити јавног предузећа према одлуци управног
одбора јавног предузећа у корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

37.604.000
577.000

22. децембар 2021.
Класа/
Категорија/
Група

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Конто

Укупна јавна средства

823141

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
из претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају у корист
нивоа градова

840000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

71.243.520

841141

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова

71.243.520

772113
800000
810000
812141
820000

840000

Врсте прихода и примања
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900000
920000
921641
7+8+9
3+7+8+9

577.000
77.193.520
400.000
400.000
5.550.000
5.550.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

200.000
200.000
200.000
3.460.345.147
5.129.560.100

Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Конто

Врсте расхода и издатака

Укупна јавна средства

2

3

1
400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3.516.950.093

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

826.894.564

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

667.607.690
109.890.155

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

13.645.158

415

Накнаде трошкова за запослене

14.482.500

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

14.615.061

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

6.654.000

1.265.624.529

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

369.105.369

423

Услуге по уговору

241.735.113

424

Специјализоване услуге

262.833.034

425

Текуће поправке и одржавање

264.823.463

426

Материјал

119.220.800

450

СУБВЕНЦИЈЕ

172.763.914

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

101.180.738

454

Субвенције приватним предузећима

460

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

724.433.011

463

Трансфери осталим нивоима власти

650.089.781

7.906.750

71.583.176
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Конто

22. децембар 2021.

Врсте расхода и издатака

Укупна јавна средства

2

3

1
464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања

44.917.310

465

Остале дотације и трансфери

29.425.920

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

197.429.751

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

197.429.751

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

221.304.324

481

Дотације невладиним организацијама

180.699.242

482

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

12.753.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока

20.394.000

484

2.958.082

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

4.500.000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ
КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

108.500.000

499

Средства резерве

108.500.000

500

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1.192.451.910

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.188.951.910
1.105.315.861

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

514

Култивисана имовина

515

Нематеријална имовина

62.273.299
6.758.750
14.604.000

520

ЗАЛИХЕ

3.500.000

523

Залихе робе за даљу продају

3.500.000

620

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

420.158.097

621

Набавка домаће финансијске имовине

420.158.097
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5.129.560.100

Члан 7.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна средства

1

2

3

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
010

Болест и инвалидност

59.833.120
49.550.000

040

Породица и деца

060

Становање

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

100

237.978.295

110

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

130

Опште услуге

7.500.000
54.318.796
66.776.379
1.325.893.413
121.450.309
1.046.750.666

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна средства

1

2

3

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

200
220

157.692.438

ОДБРАНА

3.498.082

Цивилна одбрана

3.498.082

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

81.151.024

330

Судови

14.865.200

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

300

66.285.824

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

400

945.549.515

411

Општи економски и комерцијални послови

75.278.710

412

Општи послови по питању рада

10.000.000

421

Пољопривреда

58.729.483

436

Остала енергија

158.404.009

451

Друмски саобраћај

566.331.142

473

Туризам

64.815.281

Економски послови некласификовани на другом месту

490

11.990.890

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

865.372.089

510

Управљање отпадом

304.864.961

520

Управљање отпадним водама

339.088.509

530

Смањење загађености

15.937.018

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

89.482.347

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

115.999.254

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

270.667.215

500

600
620

Развој заједнице

9.544.520

630

Водоснабдевање

115.011.227

640

Улична расвета

146.111.468

ЗДРАВСТВО

700

50.763.067

Опште медицинске услуге

3.600.000

740

Услуге јавног здравства

3.000.000

760

Здравство некласификовано на другом месту

721

44.163.067

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

610.752.329

810

Услуге рекреације и спорта

263.285.941

820

Услуге културе

347.466.388

ОБРАЗОВАЊЕ

737.935.071

Предшколско образовање

472.103.548

800

900
911
912
920

Основно образовање

161.012.947

Средње образовање

104.818.576
5.129.560.100

УКУПНО:

Члан 8.
Расходи и издаци по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
програма
1

Назив

Укупна средства

2

3

1101

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

1102

Програм 2. Комуналне делатности

1501

Програм 3. Локални економски развој

17.044.520,00
576.318.995,00
97.269.600,00

Страна 34 – Број 14

Шифра
програма
1
1502

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

Назив

Укупна средства

2

3

Програм 4. Развој туризма

64.815.281,00

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

58.729.483,00

0401

Програм 6. Заштита животне средине

701.479.798,00

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

632.616.966,00

2002

Програм 8. Предшколско васпитање

472.103.548,00

2003
2004

Програм 9. Основно образовање
Програм 10. Средње образовање

161.012.947,00
104.818.576,00

0902

Програм 11. Социјална и дечија заштита

230.478.295,00

1801

Програм 12. Здравствена заштита

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

50.763.067,00
347.466.388,00

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

2101
0501

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

263.285.941,00
1.222.806.386,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

121.450.309,00
7.100.000,00
5.129.560.100,00

Члан 9.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 100.000.000,00 динара.
Члан 10.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 8.500.000,00 динара.
II
ПОСЕБAН ДЕО

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

Члан 11.
Укупни расходи и издаци у износу од 5.129.560.100,00 динара, распоређују се по корисницима у складу
са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у
колони 8:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

1

Укупна јавна
средства

8

ГРАДОНАЧЕЛНИК
2101

ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПА:Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

743.780

3

414

Социјална давања запосленима

200.000

4

415

Накнаде трошкова за запослене

5

421

Стални трошкови

4.467.110

260.000
6.000.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

6

422

Трошкови путовања

7

423

Услуге по уговору

8

426

Материјал

9

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Страна 35 – Број 14

Укупна јавна
средства

8
1.070.000
11.730.000
1.150.000
100.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Општи приходи и примања буџета

25.720.890
25.720.890

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

25.720.890

25.720.890

ПА:Подршка раду извршних органа власти и
скупштине

2101-0003

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

110
10

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

11

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.123.400
853.030

Извори финансирања за функцију 110:
01

Општи приходи и примања буџета

5.976.430
5.976.430

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 21010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0003:

5.976.430

5.976.430

Извори финансирања за Програм 16:
01

Општи приходи и примања буџета

31.697.320

Свега за Програм 16:

31.697.320

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

Општи приходи и примања буџета

31.697.320

Свега за Раздео 1:

31.697.320

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

2101
2101-0002

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

110
12

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

13

412

Социјални доприноси на терет послодавца

932.890

14

414

Социјална давања запосленима

415.000

5.602.920

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 36 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

15

415

Накнаде трошкова за запослене

16

422

Трошкови путовања

17

423

Услуге по уговору

18

426

Материјал

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8
170.000
30.000
9.700.000
800.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Општи приходи и примања буџета

17.650.810
17.650.810

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

17.650.810

17.650.810

Извори финансирања за Програм 16:
01

Општи приходи и примања буџета

17.650.810

Свега за Програм 16:

17.650.810

Извори финансирања за Раздео 2:
01

3

Општи приходи и примања буџета

17.650.810

Свега за Раздео 2:

17.650.810

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101

ПА:Функционисање Скупштине

2101-0001

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

110
19

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

20

412

Социјални доприноси на терет послодавца

359.272

21

414

Социјална давања запосленима

200.000

22

421

Стални трошкови

205.000

23

422

Трошкови путовања

320.000

24

423

Услуге по уговору

25

426

26

481

Материјал
Дотације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:

01

Општи приходи и примања буџета

72.102.179
72.102.179

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 21010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:

72.102.179

2.157.788

65.380.000
770.000
2.710.119

72.102.179

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 37 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

Извори финансирања за Програм 16:
01

Општи приходи и примања буџета

72.102.179

Свега за Програм 16:

72.102.179

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Општи приходи и примања буџета

72.102.179

Свега за Раздео 3:

72.102.179

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА:Градско правобранилаштво

4
0602
0602-0004
330

Судови
27

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

29

413

Накнаде у натури

30

414

Социјална давања запосленима

11.070.000
1.841.200
41.000
310.000

31

415

Накнаде трошкова за запослене

183.000

32

421

Стални трошкови

485.000

33

422

Трошкови путовања

34

423

Услуге по уговору

35

425

Текуће поправке и одржавање

110.000

36

426

Материјал

325.000

37

512

Машине и опрема

20.000
410.000

70.000

Извори финансирања за функцију 330:
01

Општи приходи и примања буџета

14.865.200
14.865.200

01

Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 06020004:
Општи приходи и примања буџета

14.865.200

Свега за програмску активност 0602-0004:

14.865.200

Извори финансирања за Програм 15:
01

Општи приходи и примања буџета

14.865.200

Свега за Програм 15:

14.865.200

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

Општи приходи и примања буџета

14.865.200

Свега за Раздео 4:

14.865.200

ГРАДСКА УПРАВА

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 38 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101
1101-4001

Пројекат:Израда Плана генералне регулације
Развој заједнице

620
38

511

Зграде и грађевински објекти

9.544.520

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 620:

9.544.520
9.544.520

Извори финансирања за пројекат 1101-4001:
13

1101-4002

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за пројекат 1101-4001:

9.544.520
9.544.520

Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно
расељеним лицима са територије Града Пожаревцадодела грађевинског материјала
Становање

060
39

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.200.000

Извори финансирања за функцију 060:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 060:

120.000
1.080.000
1.200.000

Извори финансирања за пројекат 1101-4002:
13
15

1101-4003

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за пројекат 1101-4002:

120.000
1.080.000
1.200.000

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

060
40

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.800.000

Извори финансирања за функцију 060:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 060:

180.000
1.620.000
1.800.000

Извори финансирања за пројекат 1101-4003:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година

180.000
1.620.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 39 – Број 14

Свега за пројекат 1101-4003:

Укупна јавна
средства

8
1.800.000

Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно
расељеним лицима са територије Града Пожаревцакуповина сеоских кућа са окућницом

1101-4004
060

Становање
41

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.500.000

Извори финансирања за функцију 060:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 060:

450.000
4.050.000
4.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101-4004:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Пројекат 1101-4004:

450.000
4.050.000
4.500.000

Извори финансирања за Програм 1:
13
15

1102

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 1:

10.294.520
6.750.000
17.044.520

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0001

ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета

640
42

421

Стални трошкови

43

425

Текуће поправке и одржавање

115.070.000
31.041.468

Извори финансирања за функцију 640:
01
13

01
13

1102-0002
540

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 11020001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1102-0001:
ПА:Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика

144.068.958
2.042.510
146.111.468

144.068.958
2.042.510
146.111.468

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 40 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

44

424

Специјализоване услуге

45

425

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

46

514

Култивисана имовина

6.758.750

41.592.273

Извори финансирања за функцију 540:
01
13

01
13

1102-0003

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 11020002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1102-0002:

44.092.273
9.258.750
53.351.023

44.092.273
9.258.750
53.351.023

ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом

510
47

421

Стални трошкови

74.409.944

Извори финансирања за функцију 510:
01
13

01
13

1102-0004

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 11020003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1102-0003:

72.909.944
1.500.000
74.409.944

72.909.944
1.500.000
74.409.944

ПА:Зоохигијена
Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
48

424

49

485

01
13

01

Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Извори финансирања за функцију 540:

32.631.324

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 11020004:
Општи приходи и примања буџета

36.131.324

Свега за програмску активност 1102-0004:

36.131.324

3.500.000

0
36.131.324

36.131.324

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

1102-0007

Страна 41 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије
Остала енергија

436
50

463

Трансфери осталим нивоима власти

51

621

Набавка финансијске имовине

50.600.000
100.704.009

Извори финансирања за функцију 436:
13

13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 11020007:
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1102-0007:

151.304.009
151.304.009

151.304.009
151.304.009

ПА:Управљање и одржавање водоводне
инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

1102-0008
630
52

421

Стални трошкови

1.055.665

53

425

1.276.141

54

451

Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга
низацијама
Зграде и грађевински објекти

55

511

56

621

Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 630:

01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 11020008:
Општи приходи и примања буџета

13

01
08
13

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1102-0008:

6.569.160
30.919.797
75.190.464
2.158.286
29.144.289
83.708.652
115.011.227

2.158.286
29.144.289
83.708.652
115.011.227

Извори финансирања за Програм 2:
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 2:

13

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

299.360.785
29.144.289
247.813.921
576.318.995

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 42 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

ПА:Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Општи економски и комерцијални послови

1501-0001
411
57

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

58

412

Социјални доприноси на терет послодавца

59

454

Субвенције приватним предузећима

60

481

Дотације невладиним организацијама

61

511

Зграде и грађевински објекти

01

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 1501-0001:

11.432.380
1.846.330
25.000.000
2.000.000
35.000.000

Извори финансирања за функцију 411:

13

01
13

50.278.710
25.000.000
75.278.710

50.278.710
25.000.000
75.278.710

ПА:Мере активне политике запошљавања

1501-0002
412
62

464

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Извори финансирања за функцију 412:

10.000.000

01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000
10.000.000

01

Функција 412:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1501-0002:

10.000.000

10.000.000

Пројекат: Развој ромског предузетништва у функцији
одрживог запошљавања Рома и Ромкиња

1501-4001
490

Економски послови некласификовани на другом месту
63

421

Стални трошкови

110.000

64

423

Услуге по уговору

2.589.000

65

424

Специјализоване услуге

688.000

66

426

Материјал

274.000

67

481

Дотације невладиним организацијама

115.200

68

512

Машине и опрема

8.214.690

Извори финансирања за функцију 490:
01

Општи приходи и примања буџета

06

Донације од међународних организација

1.200.000
10.181.690

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

15

Страна 43 – Број 14

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 490:

Укупна јавна
средства

8
609.200
11.990.890

Извори финансирања за пројекат 1501-4001:
01

Општи приходи и примања буџета

06

Донације од међународних организација
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Пројекат 1501-4001:

15

1.200.000
10.181.690
609.200
11.990.890

Извори финансирања за Програм 3:
01

Општи приходи и примања буџета

61.478.710

06

Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 3:

10.181.690

13
15

0101

25.000.000
609.200
97.269.600

ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
ПА:Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници

0101-0001
421

Пољопривреда
69

424

Специјализоване услуге

70

425

Текуће поправке и одржавање

1.300.000
21.989.586

Извори финансирања за функцију 421:
01
13

01
13

0101-0002

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0101-0001:

7.555.553
15.734.033
23.289.586

7.555.553
15.734.033
23.289.586

ПА:Мере подршке руралном развоју
421

Пољопривреда
71

423

Услуге по уговору

72

454

Субвенције приватним предузећима

73

481

Дотације невладиним организацијама

2.383.842
29.483.176
3.572.879

Извори финансирања за функцију 421:
01

Општи приходи и примања буџета

31.800.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 44 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

13

01
13

22. децембар 2021.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску активност 01010002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0101-0002:

Укупна јавна
средства

8
3.639.897
35.439.897

31.800.000
3.639.897
35.439.897

Извори финансирања за Програм 5:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 5:

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

ПА:Управљање заштитом животне средине
560
74

423

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Услуге по уговору

39.355.553
19.373.930
58.729.483

4.200.000

Извори финансирања за функцију 560:
13

13

0401-0002

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0001:

4.200.000
4.200.000

4.200.000
4.200.000

ПА:Праћење квалитета елемената животне средине
530

Смањење загађености
75

424

Специјализоване услуге

76

512

Машине и опрема

15.310.000
627.018

Извори финансирања за функцију 530:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0002:

10.310.000
5.627.018
15.937.018

10.310.000
5.627.018
15.937.018

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

0401-0003

Страна 45 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

ПА:Заштита природе
560
77

424

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге

78

425

Текуће поправке и одржавање

79

481

Дотације невладиним организацијама

101.168.564
9.830.690
800.000

Извори финансирања за функцију 560:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0003:

74.475.682
37.323.572
111.799.254

74.475.682
37.323.572
111.799.254

ПА:Управљање отпадним водама и канализациона
инфраструктура
Управљање отпадним водама

0401-0004
520
80

421

81

451

82

463

Стални трошкови
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга
низацијама
Трансфери осталим нивоима власти

83

511

Зграде и грађевински објекти

84

621

Набавка домаће финансијске имовине

29.022.638
11.757.760
56.613.447
167.030.290
74.664.374

Извори финансирања за функцију 520:
01
13

01
13

0401-0005

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 04010004:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0004:

29.617.298
309.471.211
339.088.509

29.617.298
309.471.211
339.088.509

ПА:Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
85

621

Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 510:

01

Општи приходи и примања буџета

169.599.250
15.600.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 46 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

13

01
13

0401-0006

22. децембар 2021.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0005:

Укупна јавна
средства

8
153.999.250
169.599.250

15.600.000
153.999.250
169.599.250

ПА:Управљање осталим врстама отпада
510

Управљање отпадом
86

424

Специјализоване услуге

4.668.258

Извори финансирања за функцију 510:
13

13

0401-4001
510
87

451

15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010006:
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0401-0006:
Пројекат:Санација депоније комуналног отпада
“Јеремино поље”
Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга
низацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 510:

4.668.258
4.668.258

4.668.258
4.668.258

32.017.109

32.017.109
32.017.109

Извори финансирања за пројекат 0401-4001:
15

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за пројекат 0401-4001:

32.017.109
32.017.109

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

0401-5001
510

Управљање отпадом
88

423

Услуге по уговору

89

511

Зграде и грађевински објекти

850.000
23.320.400

Извори финансирања за функцију 510:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година

170.400
24.000.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 47 – Број 14

Функција 510:

Укупна јавна
средства

8
24.170.400

Извори финансирања за пројекат 0401-5001:
13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за пројекат 0401-5001:

170.400
24.000.000
24.170.400

Извори финансирања за Програм 6:
01
13
15

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 6:

0701

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

ПА:Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај

451

130.002.980
515.459.709
56.017.109
701.479.798

90

421

Стални трошкови

137.578

91

423

Услуге по уговору

5.940.000

92

424

Специјализоване услуге

9.523.035

93

425

Текуће поправке и одржавање

168.622.693

94

511

Зграде и грађевински објекти

381.080.734

95

512

Машине и опрема

1.027.102

Извори финансирања за функцију 451:
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Општи приходи и примања буџета

13

01
08
13

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 0701-0002:

251.179.749
91.708.375
223.443.018
566.331.142

251.179.749
91.708.375
223.443.018
566.331.142

ПА: Унапређење безбедности саобраћаја

0701-0005
360
96

423

Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Услуге по уговору

4.001.583

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 48 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

97

424

Специјализоване услуге

98

426

Материјал

99

511

Зграде и грађевински објекти

44.233.968

100

512

Машине и опрема

14.114.200

200.000
3.736.073

Извори финансирања за функцију 360:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 07010005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 0701-0005:

30.500.000
35.785.824
66.285.824

30.500.000
35.785.824
66.285.824

Извори финансирања за Програм 7:
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 7:

13

2002

ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2002-0002

ПА:Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
911

281.679.749
91.708.375
259.228.842
632.616.966

Предшколско образовање
101

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

18.000.000

Извори финансирања за функцију 911:
01

Општи приходи и примања буџета

18.000.000
18.000.000

01

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20020002:
Општи приходи и примања буџета

18.000.000

Свега за Програмску активност 2002-0002:

18.000.000

Извори финансирања за Програм 8:
01

2003

Општи приходи и примања буџета

18.000.000

Свега за Програм 8:

18.000.000

ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА:Реализација делатности основног образовања
912

Основно образовање

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

102

423

Услуге по уговору

103

463

Трансфери осталим нивоима власти

104

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Страна 49 – Број 14

Укупна јавна
средства

8
1.000.000
104.112.947
55.900.000

Извори финансирања за функцију 912:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 2003-0001:

143.721.801
17.291.146
161.012.947

143.721.801
17.291.146
161.012.947

Извори финансирања за Програм 9:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 9:

2004

ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2004-0001

ПА:Реализација делатности средњег образовања
920

143.721.801
17.291.146
161.012.947

Средње образовање
105

463

Трансфери осталим нивоима власти

106

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

97.318.576
7.500.000

Извори финансирања за функцију 920:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20040001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 2004-0001:

82.854.896
21.963.680
104.818.576

82.854.896
21.963.680
104.818.576

Извори финансирања за Програм 10:
01
13

0902

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 10:
ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

82.854.896
21.963.680
104.818.576

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 50 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

0902-0001

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи
070

Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
107

463

Трансфери осталим нивоима власти

17.900.000

108

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20.203.796

Извори финансирања за функцију 070:
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 070:

38.100.000
3.796
38.103.796

Извори финансирања за Програмску активност 09020001:
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програмску активност 0902-0001:

38.100.000
3.796
38.103.796

ПА:Обављање делатности установа социјалне
заштите
Социјална заштита некласификована на другом месту

0902-0005
090
109

463

Трансфери осталим нивоима власти

21.704.500

Извори финансирања за функцију 090:
01
13

01
13

0902-0016

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09020005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0902-0005:

21.644.500
60.000
21.704.500

21.644.500
60.000
21.704.500

ПА:Дневне услуге у заједници
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
110

423

Услуге по уговору

111

463

Трансфери осталим нивоима власти

112

481

Дотације невладиним организацијама

290.000
22.071.000
8.849.044

Извори финансирања за функцију 090:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09020016:

31.161.000
49.044
31.210.044

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

01
13

Страна 51 – Број 14

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0902-0016:

Укупна јавна
средства

8
31.161.000
49.044
31.210.044

ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Социјална заштита некласификована на другом месту

0902-0017
090
113

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

13.861.835

Извори финансирања за функцију 090:
01

Општи приходи и примања буџета

13.861.835
13.861.835

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 09020017:
Општи приходи и примања буџета

13.861.835

Свега за Програмску активност 0902-0017:

13.861.835

0902-0018

ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

070
114

481

Дотације невладиним организацијама

16.215.000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Општи приходи и примања буџета

16.215.000
16.215.000

01

Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 09020018:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0902-0018:

16.215.000

0902-0019

16.215.000

ПА:Подршка деци и породици са децом
040

Породица и деца
115

423

Услуге по уговору

116

465

Остале дотације и трансфери

25.000.000

117

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16.000.000

3.500.000

Извори финансирања за функцију 040:

0902-0020

01

Општи приходи и примања буџета

44.500.000
44.500.000

01

Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 09020019:
Општи приходи и примања буџета

44.500.000

Свега за Програмску активност 0902-0019:

44.500.000

ПА:Подршка рађању и родитељству

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 52 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

040

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

Породица и деца
118

423

Услуге по уговору

119

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

250.000
4.800.000

Извори финансирања за функцију 040:
01

Општи приходи и примања буџета

5.050.000
5.050.000

01

Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 09020020:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0902-0020:

5.050.000

0902-0021

5.050.000

ПА:Подршка особама са инвалидитетом
010

Болест и инвалидност
120

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

49.633.120

121

481

Дотације невладиним организацијама

10.200.000

Извори финансирања за функцију 010:
01

Општи приходи и примања буџета

59.833.120
59.833.120

01

Функција 010:
Извори финансирања за Програмску активност 09020021:
Општи приходи и примања буџета

59.833.120

Свега за Програмску активност 0902-0021:

59.833.120

Извори финансирања за Програм 11:
01
13
15

1801
1801-0001
760
122

464

123

512

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Машине и опрема

230.365.455
109.044
3.796
230.478.295

34.917.310
9.245.757

Извори финансирања за функцију 760:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност 18010001:

44.163.067
44.163.067

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

13

1801-0002

Страна 53 – Број 14

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 1801-0001:

Укупна јавна
средства

8
44.163.067
44.163.067

ПА:Мртвозорство
721

Опште медицинске услуге
124

424

Специјализоване услуге

3.600.000

Извори финансирања за функцију 721:
01

Општи приходи и примања буџета

3.600.000
3.600.000

01

Функција 721:
Извори финансирања за Програмску активност 18010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1801-0002:

3.600.000

3.600.000

ПА:Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље

1801-0003
740

Услуге јавног здравства
125

424

Специјализоване услуге

1.000.000

126

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000

Извори финансирања за функцију 740:
01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000
3.000.000

01

Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 18010003:
Општи приходи и примања буџета

3.000.000

Свега за Програмску активност 1801-0003:

3.000.000

Извори финансирања за Програм 12:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 12:

1201

ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПА:Функционисање локалних установа културе
820
127

451

01
13

Услуге културе
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга
низацијама
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

6.600.000
44.163.067
50.763.067

50.836.709

42.688.202
8.148.507

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 54 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1201-0001:

13

50.836.709

42.688.202
8.148.507
50.836.709

ПА:Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе

1201-0002
820
128

481

Дотације невладиним организацијама

11.832.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета

11.832.000
11.832.000

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Општи приходи и примања буџета

11.832.000

Свега за програмску активност 1201-0002:

11.832.000

ПА:Унапређење система очувања и представљање
културно-историјског наслеђа

1201-0003
820

Услуге културе
129

481

Дотације невладиним организацијама

130

511

Зграде и грађевински објекти

5.100.000
27.562.294

Извори финансирања за функцију 820:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1201-0003:

31.829.364
832.930
32.662.294

31.829.364
832.930
32.662.294

ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

1201-0004
820

Услуге културе
131

454

Субвенције приватним предузећима

10.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета

10.000.000

Функција 820:

10.000.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 55 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

01

Извори финансирања за програмску активност 12010004:
Општи приходи и примања буџета

10.000.000

Свега за програмску активност 1201-0004:

10.000.000

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

1201-5001
820
132

511

Зграде и грађевински објекти

19.685.375

Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:

19.685.375
19.685.375

Извори финансирања за пројекат 1201-5001:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за пројекат 1201-5001:

19.685.375
19.685.375

Извори финансирања за Програм 13:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 13:

1301

ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПА:Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810

96.349.566
28.666.812
125.016.378

Услуге рекреације и спорта
133

481

Дотације невладиним организацијама

95.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Општи приходи и примања буџета

95.000.000
95.000.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Општи приходи и примања буџета

95.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

95.000.000

1301-0002

ПА:Подршка предшколском и школском спорту
810

Услуге рекреације и спорта
134

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Општи приходи и примања буџета

2.000.000

Функција 810:

2.000.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 56 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

01

Извори финансирања за Програмску активност 13010002:
Општи приходи и примања буџета

2.000.000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

2.000.000

1301-0005

ПА:Спровођење омладинске политике
810

Услуге рекреације и спорта
135

481

Дотације невладиним организацијама

6.000.000

01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000
6.000.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0005:

6.000.000

Извори финансирања за функцију 810:

1301-4001

6.000.000

Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта
810

Услуге рекреације и спорта
136

511

Зграде и грађевински објекти

4.708.386

Извори финансирања за функцију 810:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 810:

4.708.386
4.708.386

Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Пројекат 1301-4001:

4.708.386
4.708.386

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

1301-5001
810

Услуге рекреације и спорта
137

511

Зграде и грађевински објекти

01

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 810:

102.007.353

Извори финансирања за функцију 810:

13

23.437.306
78.570.047
102.007.353

Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Пројекат 1301-5001:

23.437.306
78.570.047
102.007.353

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 57 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

Извори финансирања за Програм 14:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 14:

126.437.306
83.278.433
209.715.739

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге

0602
0602-0001
130
138

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

139

412

Социјални доприноси на терет послодавца

140

413

Накнаде у натури

141

414

Социјална давања запосленима

5.825.000

142

415

Накнаде трошкова за запослене

5.500.000

143

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.360.620

144

421

Стални трошкови

145

422

Трошкови путовања

146

423

Услуге по уговору

147

424

Специјализоване услуге

148

425

Текуће поправке и одржавање

149

426

Материјал

150

463

Трансфери осталим нивоима власти

151

481

Дотације невладиним организацијама

7.605.000

152

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.970.000

153

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

20.000.000

154

484

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

155

485

156

511

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти

157

512

Машине и опрема

14.468.644

158

515

Нематеријална имовина

10.620.000

01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 06020001:

222.043.545
35.860.040
2.064.500

72.045.000
1.010.000
48.231.000
8.160.000
11.003.512
28.504.250
279.769.311

10.000
1.000.000
257.700.244

Извори финансирања за функцију 130:

13
15

758.391.968
12.806.794
274.600.654
951.250
1.046.750.666

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 58 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

13
15

0602-0006

Укупна јавна
средства

8
758.391.968
12.806.794
274.600.654
951.250
1.046.750.666

ПА:Инспекцијски послови
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
159

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

160

412

Социјални доприноси на терет послодавца

161

426

Материјал

22.680.630
3.662.920
220.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Општи приходи и примања буџета

26.563.550
26.563.550

01

Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020006:
Општи приходи и примања буџета

26.563.550

Свега за програмску активност 0602-0006:

26.563.550

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

0602-0007
160
162

423

Услуге по уговору

163

426

Материјал

164

481

Дотације невладиним организацијама

165

512

Машине и опрема

500.000
50.000
6.700.000
165.000

Извори финансирања за функцију 160:
01
13

01
13

0602-0009

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0602-0007:

7.250.000
165.000
7.415.000

7.250.000
165.000
7.415.000

ПА:Текућа буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
166

499

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:

100.000.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 59 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

01

Општи приходи и примања буџета

100.000.000
100.000.000

01

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020009:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:

100.000.000

0602-0010

100.000.000

ПА:Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
167

499

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:

8.500.000

01

Општи приходи и примања буџета

8.500.000
8.500.000

01

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020010:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:

8.500.000

0602-0014

8.500.000

ПА:Управљање у ванредним ситуацијама
220

Цивилна одбрана
168

423

Услуге по уговору

169

484

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

550.000
2.948.082

Извори финансирања за функцију 220:
13
15

13
15

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 220:
Извори финансирања за Програмску активност 06020014:
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0014:

550.000
2.948.082
3.498.082

550.000
2.948.082
3.498.082

Извори финансирања за Програм 15:
01

Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 15:

13
15

900.705.518
12.806.794
275.315.654
3.899.332
1.192.727.298

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 60 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

0501

ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

0501-4001

Пројекат:Суфинансирање активности на
инвестиционом одржавању и унапређењу
енергетских својстава стамбених објеката
436

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

Остала енергија
170

454

Субвенције приватним предузећима

7.100.000

Извори финансирања за функцију 436:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 436:

7.100.000
7.100.000

Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Пројекат 0501-4001:

7.100.000
7.100.000

Извори финансирања за Програм 17:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 17:

7.100.000
7.100.000

Извори финансирања за Главу 5.0:
01

Општи приходи и примања буџета

06

Донације од међународних организација

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Главу 5.0:

13
15

5

1

2.416.912.319
10.181.690
133.659.458
1.555.058.758
67.279.437
4.183.091.662

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА:Функционисање месних заједница

0602
0602-0002
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
171

421

Стални трошкови

172

422

Трошкови путовања

173

423

Услуге по уговору

174

424

Специјализоване услуге

175

425

Текуће поправке и одржавање

1.466.483

176

426

Материјал

1.315.000

177

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

5.616.405
51.000
5.797.000
625.000

33.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

178

512

Страна 61 – Број 14

Машине и опрема

Укупна јавна
средства

8
310.000

Извори финансирања за функцију 160:
01
13

01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

13.436.405
1.777.483
15.213.888

13.436.405
1.777.483
15.213.888

Извори финансирања за Програм 15:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 15:

13

13.436.405
0
1.777.483
15.213.888

Извори финансирања за Главу 5.1:
01
13

5

2

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Главу 5.1:

13.436.405
1.777.483
15.213.888

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПА:Функционисање локалних установа културе

1201
1201-0001
820

Услуге културе
179

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

88.040.249

180

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14.658.703

181

413

Накнаде у натури

182

414

Социјална давања запосленима

2.974.176

183

415

Накнаде трошкова за запослене

1.557.100

184

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

185

421

Стални трошкови

186

422

Трошкови путовања

187

423

Услуге по уговору

27.321.640

188

424

Специјализоване услуге

12.189.000

189

425

Текуће поправке и одржавање

3.444.890

190

426

Материјал

6.950.232

191

465

Остале дотације и трансфери

1.196.000

903.000

3.289.441
17.451.279
2.778.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 62 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

192

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

520.000

193

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

160.000

194

511

Зграде и грађевински објекти

862.000

195

512

Машине и опрема

5.986.940

196

515

Нематеријална имовина

3.984.000

197

523

Залихе робе за даљу продају

1.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Општи приходи и примања буџета

13

01
04
13

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1201-0001:

168.068.930
13.882.558
13.315.162
195.266.650

168.068.930
13.882.558
13.315.162
195.266.650

Пројекат:Глумачке свечаности “Дани Миливоја
Живановића”
Услуге културе

1201-4001
820
198

422

Трошкови путовања

199

423

Услуге по уговору

1.525.000

200

424

Специјализоване услуге

5.165.000

201

426

Материјал

60.000

95.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:

13

4.079.818
80.000
2.685.182
6.845.000

Извори финансирања за пројекат 1201-4001:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

1201-4002

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за пројекат 1201-4001:

Пројекат:Оркестар “Гвардиа”
820

Услуге културе

4.079.818
80.000
2.685.182
6.845.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 63 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

202

421

Стални трошкови

30.000

203

422

Трошкови путовања

65.000

204

423

Услуге по уговору

205

424

Специјализоване услуге

325.000
2.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

2.390.000
30.000
2.420.000

Извори финансирања за пројекат 1201-4002:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-4002:

1201-4003

2.390.000
30.000
2.420.000

Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас
820

Услуге културе
206

421

Стални трошкови

207

422

Трошкови путовања

208

423

Услуге по уговору

3.719.000

209

424

Специјализоване услуге

7.611.200

210

426

Материјал

3.088.160
50.000

80.000

Извори финансирања за функцију 820:
01
13

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:

5.472.460
9.075.900
14.548.360

Извори финансирања за пројекат 1201-4003:
01
13

1201-4004

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за пројекат 1201-4003:

5.472.460
9.075.900
14.548.360

Пројекат: Позориште “Миливоје Живановић”
820

Услуге културе
211

423

Услуге по уговору

1.210.000

212

424

Специјализоване услуге

2.000.000

213

426

Материјал

160.000

Извори финансирања за функцију 820:
13

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4004:

3.370.000
3.370.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 64 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

13

22. децембар 2021.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за пројекат 1201-4004:

Укупна јавна
средства

8
3.370.000
3.370.000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 13:

13

180.011.208
13.992.558
28.446.244
222.450.010

Извори финансирања за Главу 5.2:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Главу 5.2:

13

5

3

180.011.208
13.992.558
28.446.244
222.450.010

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
1301

ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0004

ПА:Функционисање локалних спортских установа
810

Услуге рекреације и спорта
214

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

215

412

Социјални доприноси на терет послодавца

216

413

Накнаде у натури

101.000

217

414

Социјална давања запосленима

117.000

218

415

Накнаде трошкова за запослене

420.000

219

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

320.000

220

421

Стални трошкови

221

422

Трошкови путовања

222

423

Услуге по уговору

223

424

Специјализоване услуге

224

425

Текуће поправке и одржавање

3.580.000

225

426

Материјал

2.679.002

226

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

227

511

Зграде и грађевински објекти

228

512

Машине и опрема

229

523

Залихе робе за даљу продају

13.056.200
2.190.060

14.445.000
200.000
11.410.000
380.000

600.000
1.660.500
411.440
2.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

44.059.702
7.850.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

13

01
04
13

Страна 65 – Број 14

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 13010004:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програмску активност 1301-0004:

Укупна јавна
средства

8
1.660.500
53.570.202

44.059.702
7.850.000
1.660.500
53.570.202

Извори финансирања за Програм 14:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Програм 14:

13

44.059.702
7.850.000
1.660.500
53.570.202

Извори финансирања за Главу 5.3:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за Главу 5.3:

13

5

4

44.059.702
7.850.000
1.660.500
53.570.202

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПА:Управљање развојем туризма
473

Туризам
230

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.800.000

231

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.298.700

232

413

Накнаде у натури

41.000

233

414

Социјална давања запосленима

75.000

234

415

Накнаде трошкова за запослене

92.400

235

421

Стални трошкови

236

422

Трошкови путовања

237

423

Услуге по уговору

238

424

Специјализоване услуге

239

425

Текуће поправке и одржавање

240

426

Материјал

241

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

242

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.315.000
40.000
1.064.000
100.000
1.220.000
295.243
20.000
1.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 66 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

243

523

22. децембар 2021.

Залихе робе за даљу продају

Укупна јавна
средства

8
500.000

Извори финансирања за функцију 473:
01
13
15

01
13
15

1502-0002

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0001:

12.777.100
1.060.000
25.243
13.862.343

12.777.100
1.060.000
25.243
13.862.343

ПА:Промоција туристичке понуде
473

Туризам
244

421

Стални трошкови

245

422

Трошкови путовања

246

423

Услуге по уговору

247

424

Специјализоване услуге

248

425

Текуће поправке и одржавање

249

426

Материјал

250

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.044.000
312.750
10.341.040
3.914.880
124.000
6.464.000
31.000

Извори финансирања за функцију 473:
01
13

01
13

1502-4001

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Свега за програмску активност 1502-0002:

22.473.830
1.757.840
24.231.670

22.473.830
1.757.840
24.231.670

Пројекат:Љубичевске коњичке игре
473

Туризам
251

421

Стални трошкови

252

422

Трошкови путовања

253

423

Услуге по уговору

7.612.000

254

424

Специјализоване услуге

6.836.500

2.084.700
100.000

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 67 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

255

425

Текуће поправке и одржавање

2.114.000

256

426

Материјал

3.400.000

257

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.000.000

258

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

113.000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Општи приходи и примања буџета

26.260.200

Функција 473:

26.260.200

Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:
01

Општи приходи и примања буџета

26.260.200

Свега за Пројекат 1502-4001:

26.260.200

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

1502-4002
473

Туризам
259

423

Услуге по уговору

461.068

Извори финансирања за функцију 473:
07

Трансфери од других нивоа власти

461.068

Функција 473:

461.068

Извори финансирања за Пројекат 1502-4002:
07

Трансфери од других нивоа власти

461.068

Свега за Пројекат 1502-4002:

461.068

Извори финансирања за Програм 4:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Програм 4:

13
15

61.511.130
461.068
2.817.840
25.243
64.815.281

Извори финансирања за Главу 5.4:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Свега за Главу 5.4:

13
15

5

5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
2002

ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

61.511.130
461.068
2.817.840
25.243
64.815.281

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 68 – Број 14

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

22. децембар 2021.

Укупна јавна
средства

8

ПА:Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

2002-0002
911

Предшколско образовање
260

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

261

412

Социјални доприноси на терет послодавца

262

413

Накнаде у натури

3.503.500

263

414

Социјална давања запосленима

3.528.982

264

415

Накнаде трошкова за запослене

6.300.000

265

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

6.645.000

266

421

Стални трошкови

267

422

Трошкови путовања

1.800.000

268

423

Услуге по уговору

9.443.940

269

424

Специјализоване услуге

2.170.000

270

425

Текуће поправке и одржавање

4.000.000

271

426

Материјал

272

465

Остале дотације и трансфери

273

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

430.000

274

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000

275

512

Машине и опрема

274.133.468
45.643.230

23.490.000

61.953.000
3.229.920

7.632.508

Извори финансирања за функцију 911:
01

Општи приходи и примања буџета

07

16

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Родитељски динар за ваннаставне активности

01

Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20020002:
Општи приходи и примања буџета

13

07
13
16

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2002-0002:

407.958.186
31.695.914
12.149.448
2.300.000
454.103.548

407.958.186
31.695.914
12.149.448
2.300.000
454.103.548

Извори финансирања за Програм 8:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Родитељски динар за ваннаставне активности

13
16

Свега за Програм 8:

407.958.186
31.695.914
12.149.448
2.300.000
454.103.548

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

22. децембар 2021.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Организациона
класификација

Страна 69 – Број 14

Укупна јавна
средства

8

Извори финансирања за Главу 5.5:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Родитељски динар за ваннаставне активности

13
16

Свега за Главу 5.5:

407.958.186
31.695.914
12.149.448
2.300.000
454.103.548

Извори финансирања за раздео 5:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

21.842.558

06

Донације од међународних организација

10.181.690

07

Трансфери од других нивоа власти

32.156.982

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности

13
15
16

Свега за раздео 5:

3.123.888.950

133.659.458
1.601.910.273
67.304.680
2.300.000
4.993.244.591

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

21.842.558

06

Донације од међународних организација

10.181.690

07

Трансфери од других нивоа власти

32.156.982

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности

13
15
16

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

3.260.204.459

133.659.458
1.601.910.273
67.304.680
2.300.000
5.129.560.100
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у
2022. години за:
- 542 запослених на неодређено време,
- 75 запослених на одређено време од чега:
■ 7 изабраних лица,
■ 19 постављених лица и
■49 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.
Члан 13.
У 2022. години, укупна средства потребна за
исплату плата запослених које се финансирају из
буџета локалне власти, утврђују се тако што се маса
средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за август
2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:
- за 8%, запосленима у здравственим установама,
запосленима у установама социјалне заштите,
- за 7%, осталим запосленима код корисника
буџетских средстава.
Средства за плате планирају се на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.
Члан 14.
У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава
дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности
у текућој календарској години приме у радни однос
на неодређено време и радни однос на одређено
време у својству приправника до 70% укупног броја
лица којима је престао радни однос на неодређено
време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему
новозапослених на неодређено време и одређено
време у својству приправника изнад тог процента
одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа,
уз претходно прибављено мишљење Министарства.
Запошљавање из става 1. овог члана може се реализовати уколико корисник јавних средстава има
обезбеђена средства за плате, односно зараде, са
припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима.
Почев од 1. јануара 2021. године укупан број
запослених на одређено време (изузев у својству
приправника), лица ангажованих по уговору о делу,
уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и
лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10%

22. децембар 2021.

укупног броја запослених на неодређено време,
осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.
У ограничење из става 3. овог члана не убрајају
се лица у радном односу на одређено време ради
замене одсутног запосленог до његовог повратка,
лица радно ангажована посредством Националне
службе за запошљавање у циљу спровођења мера
активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни
радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима
донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају
из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача
и других реализатора обука коју води Национална
академија за јавну управу.
Изузетно од става 3. овог члана, корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на
неодређено време може да има највише до седам
запослених, односно ангажованих лица у смислу
става 3. овог члана.
Актом Владе ближе ће се уредити поступак за
прибављање сагласности из ст. 1. и 3. овог члана.
Одредбе става 1. овог члана не односе се на изабрана, постављена и именована лица, као и на директоре јавних предузећа, установа чији је оснивач
Град Пожаревац, као и на особе са инвалидитетом
у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са
инвалидитетом.
Члан 15.
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. 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,
149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) у буџетској 2022.
години, неће се вршити обрачун и исплата поклона
у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120.
став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима и
другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за
запослене и новчаних честитки за децу запослених.
У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и
бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
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Члан 16.
Накнаде за рад председника и чланова комисија
и других сталних и привремених радних тела код
корисника јавних средстава не могу се повећавати
у 2022. години.
Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања
и висину накнада из става 1. овог члана, ради
смањења издатака по овом основу, и у том циљу
иницирају измене општих и других аката којима је
уређено плаћање ових накнада.
Директни и индиректни корисници средстава буџета Града Пожаревца могу формирати комисије и друга
стална и привремена радна тела искључиво у складу
са посебним законом, односно другим прописом, а
чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.
Члан 17.
За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.
Члан 18.
Функционер, односно руководилац директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које
треба извршити из средстава органа којим руководи
и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним
плаћањима и оствареним приходима и примањима.
Функционер, односно руководилац директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 19.
За законито и наменско коришћење средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине и Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој, одговоран је начелник Градске управе Града Пожаревца.
За законито и наменско коришћење пренетих
трансферних средстава буџета Града Пожаревца
Градској општини Костолац, одговоран је председник Градске општине Костолац.
За законито и наменско коришћење пренетих
средстава у оквиру одобрених апропријација буџета Града Пожаревца из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за
јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике буџетских средстава одговоран је наредбодавац
корисника, односно овлашћено лице корисника.
Члан 20.
Градско веће Града Пожаревца одговорно је за
спровођење фискалне политике и управљање јав-
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ном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом
о буџетском систему.
Члан 21.
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише градоначелника и Градско веће, а обавезно
у року од петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и
доставља извештаје Скупштини Града Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног
буџета и извршења као и образложење већих одступања.
Градска општина Костолац је дужна да градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца, достави
тромесечни извештај о извршењу буџета Градске
општине Костолац и да месечно доставља извештај
о платама и броју запослених код свих корисника
средства буџета Градске општине Костолац.
Члан 22.
Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске
извештаје и годишњи извештај о учинку програма,
у складу са општим правилима о транспарентности.
Члан 23.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
Градско веће Града Пожаревца на предлог
Одељења за буџет и финансије, доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају
повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на одговарајућој
функционалној, програмској и економској класификацији за које су средства усмерена.
Члан 24.
Средства сталне буџетске резерве користе се у
складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Градско веће на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.
Члан 25.
Приходи и примања буџета Града Пожаревца
прикупљају се и наплаћују у складу са законом и
другим прописима, независно од износа утврђених
овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 26.
Новчана средства буџета Града Пожаревца, директних и индиректних корисника средстава буџе-
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та, као и других корисника јавних средстава који
су укључени у консолидовани рачун трезора Града
Пожаревца, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора.
Члан 27.
Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава и то:
Раздео 1- Градоначелник
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица задуженог
у Одељењу за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
Раздео 2- Градско веће
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица задуженог
у Одељењу за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
Раздео 3 – Скупштина Града
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник Скупштине Града или његов заменик,
уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране секретара
Скупштине.
Раздео 4 – Градско правобранилаштво
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градски
правобранилац или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију претходно припремљену
и контролисану од стране одговорног лица у Градском правобранилаштву Града Пожаревца.
Раздео 5 – Градска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси
начелник Градске управе или његов заменик, уз
пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног
лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца.
За коришћење средстава из одобрених апропријација – трансфер Градској општини Костолац
у оквиру овог раздела, захтеве подноси председник
Градске општине Костолац или његов заменик, уз
пратећу књиговодствену документацију (копије ис-
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тих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорног лица у Управи Градске општине
Костолац.
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за месне заједнице, предшколско образовање, основно образовање,
средње образовање, култура, физичка култура, за
јавна предузећа и остале кориснике, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици,
уз пратећу књиговодствену документацију (копије
истих), претходно припремљену и контролисану од
стране одговорних лица буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови заменици,
из претходног става, су непосредно одговорни градоначелнику за коришћење средстава из одобрених
апропријација.
Члан 28.
Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је одобрена за ту
намену у тој буџетској години.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из
става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа.
У случају из става 2. овог члана корисници могу
преузети обавезе по уговору само за капиталне
пројекте у складу са предвиђеним средствима из
прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске
године из члана 4. ове одлуке.
Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавезе по уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана,
прибаве сагласност Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из тог
става могу преузети обавезе по уговорима који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година,
под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које
доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве
писану сагласност Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца, за обавезе које ће
доспевати и бити укључене у финансијски план за
наредне две године.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза и у наредној
буџетској години извршавају се на терет одобрених
апропријација за ту буџетску годину.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе из
овог члана, морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора.
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Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету града определе актом другог нивоа власти наменска трансферна
средства, укључујући и средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли били познати
у поступку доношења Одлуке о буџету, Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
отвориће на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Члан 30.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 31.
Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су
да се придржавају смерница о роковима и условима
плаћања, које одређује Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава су дужни да
обавесте трезор Града Пожаревца:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза, о
преузимању обавезе и предвиђеним условима
и роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и
услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у свему у складу са
чланом 58. Закона о буџетском систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених овом одлуком, односно финансијским планом или које су настале у супротности са Законом о буџетском систему или другим
прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Града Пожаревца.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом односно актом скупштине
локалне власти, такође и уколико нису поштоване
процедуре утврђене овим чланом.
Члан 32.
Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских
радова, које закључују корисници јавних средстава,
морају бити закључени у складу са прописима који
регулишу јавне набавке.
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Члан 33.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима
и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање,
расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима
- на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода
и издатка прво врши из прихода из тих других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава из
других извора, може за реализацију расхода тражити пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
приходе из других извора у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.
Члан 34.
Ако се у току фискалне године расходи и издаци
повећају или приходи смање, Градско веће Града
Пожаревца, на предлог Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, може обуставити извршење појединих расхода и издатака, у
свему према члану 62. Закона о буџетском систему.
Ако у току године дође до ванредних околности
које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, Градско веће Града
Пожаревца може oдлучити о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака, као и
преузимања обавеза корисника средстава буџета
Града Пожаревца у циљу ублажавања негативних
економских и финансијских последица ванредних
догађаја.
Актом Градског већа Града Пожаревца из става
2. овог члана ближе ће се уредити начин извршења
појединих расхода и издатака, као и преузимања
обавеза корисника средстава буџета Града Пожаревца.
Члан 35.
Градско веће Града Пожаревца може прописати
услове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава
остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље.
Градско веће Града Пожаревца на предлог
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца може одлучити да део јавних
средстава из става 1. овог члана, остварених у
текућој години, односно неутрошених из ранијих
година, представља општи приход буџета у текућој години.
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Члан 36.
Планирани расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру
одређених програма, програмских активности, односно пројеката могу се извршавати само до висине
апропријације утврђене овом одлуком, без обзира
на то да ли су ови приходи остварени у већем или
мањем обиму од планираног.
Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног овом одлуком,
исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште
приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену.
Планирање висине расхода за намене предвиђене
посебним прописима у поступку доношења буџета
није условљено висином остварења тих прихода у
текућој години.
Члан 37.
У оквиру плана за извршење буџета, Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца планира ликвидност, односно готовински ток
буџета на основу прихода и примања, те расхода и
издатака, и према готовинском току буџета врши
распоред остварених прихода и примања.
Распоред остварених прихода и примања врши
се тромесечним плановима, које доноси Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
Директни корисник буџетских средстава буџета
може вршити плаћања до висине расхода и издатка

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

Градска
управа
Града
Пожаревца

2

1102 0002

540

424511

2

1102 0003

510

421325

7

0701 0002

451

421111

15

0602 0001

130

423599

15

0602 0001

130

423599

17

0501 4001

436

454111

1.

22. децембар 2021.

односно до висине прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 38.
Промене у апропријацијама у току године у свему се врше у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 39.
Градоначелник може овластити одређено лице
које ће бити одговорно за реализацију буџетског
програма, програмске активности и пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног
односно законитог трошења буџетских средстава.
Члан 40.
Захтеве за пренос буџетских средстава и прихода
од јавних средстава, буџетски корисници подносиће
за сваки извор прихода на прописаним обрасцима.
Члан 41.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 42.
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета
Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Опис

Услуге одржавања националних
паркова и природних површинаОдржавање зеленила у Пожаревцу и
Костолцу (са прилазним путевима) и
одржавање “Спомен парка Чачалица”
Услуге чишћења-Јавна хигијена
Трошкови платног промета
- Пројекат рехабилитације и
асфалтирања путева на територији
месних заједница које гравитирају
производним погонима огранка ТЕКО Костолац
Остале стручне услуге-Израда
инвестиционе књиге Града
Пожаревца
Остале стручне услуге-Израда
инвестиционе мапе Града Пожаревца
Текуће субвенције приватним
предузећима-Пројекат:Суфинансирање
активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу енергетских
својстава стамбених објеката

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
1.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

137.578,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

7.100.000,00

0,00
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Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

2

1102 0002

540

7

0701 0002

451

2

1102 0008

630

6

0401 0003

560

6

0401 0003

560

6

0401 0002

530

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

Опис

Текуће поправке и одржавање
425191 осталих објеката-Одржавање
семафора
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање остале
425191
светлосне саобраћајне сигнализације
(показивачи брзине)
Текуће поправке и одржавање
производне, моторне, непокретне
425291 и моторне имовине-Одржавање и
замена оштећених мобилијара у
Пожаревцу и Костолцу
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање
425191
хоризонталне и вертикалне
сигнализације
Tекуће поправке и одржавање
425191 осталих објеката-Одржавање
фонтана у Пожаревцу и Костолцу
Tекуће поправке и одржавање
осталих објеката-Интервенције на
водотоцима II категорије на подручју
425191
Града Пожаревца за 2022. годину
у циљу заштите земљишта од
деградације
Остале специјализоване услугеРедовно одржавање и чишћење
Брежанског канала од градског
424911 Хиподрома до улива у Велику
Мораву у смислу неометане
евакуације површинских и отпадних
вода
Услуге очувања животне срединеСистематско уклањање амброзије на
424611
територији града Пожаревца у 2022.
години
Текуће одржавање дела крова објекта
425114
МЗ „Бурјан“
Здравствена заштита по уговору424311
здравствени прегледи запослених
Остале стручне услуге-Пројекат:
“Израда пројектно техничке
423599
документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу”
Пројектна документација-Пројекат:
“Израда пројектно техничке
511451
документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу”
Трошкови платног промета– Пројекат
„Развој ромског предузетништва у
421111
функцији одрживог запошљавања
Рома и Ромкиња““
Остале опште услуге– Пројекат
„Развој ромског предузетништва у
423911
функцији одрживог запошљавања
Рома и Ромкиња“
Дотације осталим удружењима
грађана– Пројекат „Развој ромског
481941 предузетништва у функцији
одрживог запошљавања Рома и
Ромкиња“
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Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

12.315.562,00

0,00

173.520,00

0,00

9.830.690,00

0,00

24.882.593,00

0,00

5.000.000,00

0,00

595.651,00

0,00

2.000.000,00

0,00

170.000,00

680.000,00

400,00

23.320.000,00

0,00

14.000,00

0,00

480.000,00

0,00

115.200,00
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Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

6

0401 0001

560

423599

3

1501 0001

411

454111

6

0401 0004

520

451291

6

0401 0004

520

451291

2

1102 0008

630

451291

2

1102 0008

630

451291

2

1102 0008

630

451291

6

0401 4001

510

451291

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

2

1102 0001

640

425191

1

1101 4002

060

472811

Опис

Остале стручне услуге-Израда Плана
управљања отпадом
Текуће субвенције приватним
предузећима-Програм локалног
економског развоја Града Пожаревца
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - ЈКП “Водовод
и канализација” - Израда техничке
документације фекалне и
атмосферске канализационе мреже
Града Пожаревца и Костолца
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-ЈКП „Водовод
и канализација“-Израда пројектне
документације за проширења
реконструкцију водоводне и
канализационе мреже на територији
Града Пожаревца
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-ЈКП „Водовод и
канализација“-Термовизијска камера
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-ЈКП „Водовод и
канализација“-Ултразвучни пренос
мерач протока
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-ЈКП „Водовод и
канализација“-Феромагнетни локатор
Пројекат санације депоније
комуналног отпада “Јеремино поље”ЈКП “Комуналне службе”
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање
пружних прелаза
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање мостова
и других грађевинских објеката на
путевима
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката-Одржавање
коловоза и тротоара и враћање у
првобитно стање после интервенције
других јавних предузећа
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката -Одржавање јавне и
канделаберске расвете у Пожаревцу
и Костолцу са селима
Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат “Давање доприноса
интеграцији интерно расељеним
лицима са територије Града
Пожаревца-додела грађевинског
материјала”

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
4.200.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

4.022.760,00

0,00

4.735.000,00

0,00

1.196.400,00

0,00

1.196.400,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

32.017.109,00

496.379,00

0,00

727.690,00

0,00

1.556.000,00

0,00

2.042.510,00

0,00

120.000,00

1.080.000,00
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Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

1

1101 4004

060

472811

1

1101 4003

060

472811

11

0902 0001

070

472931

11

0902 0016

090

481941

15

0602 0001

130

424631

15

0602 0001

130

425113

15

0602 0001

130

425191

15

0602 0001

130

425114

6

0401 0004

520

451291

13

1201 0001

820

451291

15

0602 0001

130

426911

15

0602 0014

220

423911

15

0602 0014

220

484111

12

1801 0001

760

4642

7

0701 0005

360

класа
4и5

Опис

Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат „Давање доприноса
интеграцији интерно расељеним
лицима са територије Града
Пожаревца-куповина сеоских кућа са
окућницом“
Накнаде из буџета за становање и
живот-Пројекат “Давање доприноса
интеграцији избеглим лицима са
територије Града Пожаревца-додела
грађевинског материјала”
Остале накнаде из буџета-Подрачун
“Средства за материјалну помоћ
избеглицама”
Дотације осталим удружењима
грађанаПодршка хуманитарним
организацијама
Геодетске услуге-Геодетски радови
на идентификацији катастарских
парцела у зони санитарне заштите
изворишта “Кључ”
Молерски радови
Текуће одржавање дела портирнице
и амбуланте на улазу у Шећерану у
Пожаревцу
Радови на крову/Отклањање
оштећења у становима број 13,14
и 16 стамбене зграде у улици 27.
априла 2Б у Пожаревцу
Набавка и уградња дизел
електричног агрегата снаге 220 kVA
(176 kW) са могућношћу ручног и
аутоматског стартовања за Црпну
станицу број 3
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - ЈП “Љубичево”
- Реновирање и адаптација кафићасувенирнице “Код Књаза” и
Изградња “Летњиковца”
Потрошни материјал-Набавка
таблица улица и кућних бројева у
Граду Пожаревцу и Костолцу
Остале опште услуге-Израда плана
“Процена ризика од катастрофа
територије Града Пожаревца”
Подрачун “Поплаве 2014.”
Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања“Румунско-српска заједничка
иницијатива у борби против канцера
у пограничном региону-унапређено
дијагностификовање и лечење
малигних тумора”
Програм унапређења безбедности
саобраћаја на територији Града
Пожаревца

Страна 77 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.

450.000,00

4.050.000,00

180.000,00

1.620.000,00

0,00

3.796,00

49.044,00

0,00

2.000.000,00

0,00

600.000,00

0,00

1.317.861,00

0,00

180.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

8.148.507,00

0,00

3.500.000,00

951.250,00

550.000,00

0,00

0,00

2.948.082,00

34.917.310,00

0,00

35.785.824,00

0,00

Страна 78 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

5

0101 0001

421

425191

2
15

1102 0002
0602 0001

540
130

514121
511219

15

0602 0001

130

511441

1

1101 4001

620

511441

15

0602 0001

130

511411

15
7
7

0602 0001
0701 0002
0701 0002

130
451
451

511411
511231
511231

7

0701 0002

451

511231

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511451

6

0401 0004

520

511242

6

0401 0004

520

511242

13

1201 0003

820

511321

15

0602 0001

130

511321

15

0602 0001

130

511219

14

1301 4001

810

511321

15

0602 0001

130

511431

13

1201 5001

820

511321

15

0602 0001

130

511321

Опис

Текуће поправке и одржавањеуређење атарских путева-Програм
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Програм пошумљавања
Подрачун „Стамбени Фонд“
Усаглашавање постојеће пројектне
документације са новим законима
и прописима за Историјски архив
Града Пожаревца
Израда Плана генералне регулације
Геодетске подлоге за инвестиције из
програма
Израда геодетских подлога
Индустријска зона - улица Нова 2
Индустријска зона - улица Нова 3
Индустријска зона - улица Илије
Гојковића
Витешка-пројекат фекалне
канализације
Израда пројектне документације
кишне канализације у делу
улице Слободарске - сокак у МЗ
“Чачалица”
Израда Сепарата 3 Главног
пројекта санације, адаптације и
ревитализације фасаде зграде здања
Старог начелства 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 Симића-између
Косовске и улице Чеде Васовића у
Пожаревцу
МЗ “Маљуревац” - реконструкција
крова на Дому културе
Инвестиционо одржавање дела
објекта у МЗ “Баре”
Фонд за солидарну стамбену
изградњу
Радови на спортској хали у
Пожаревцу
Израда пројектне документације
за изградњу затвореног базена у
Пожаревцу (ИДР, ПГД И ПЗИ)
са Идејним пројектом за уређење
комплекса Спортски центар
Пројекат: “Санација и адаптација
фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза”
Радови на згради Локалне пореске
администрације

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
15.734.033,00

0,00

6.758.750,00
11.474.336,00

0,00
0,00

350.000,00

0,00

8.931.000,00

0,00

446.633,00

0,00

68.955,00
773.474,00
49.885,00

0,00
0,00
0,00

1.055.959,00

0,00

16.543,00

0,00

35.000,00

0,00

120.000,00

0,00

3.609.334,00

0,00

4.299.300,00

0,00

832.930,00

0,00

302.561,00

0,00

1.757.961,00

0,00

4.708.386,00

0,00

9.000.000,00

0,00

19.685.375,00

0,00

2.498.552,00

0,00

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

15

0602 0001

130

511321

15

0602 0001

130

511441

15

0602 0001

130

511441

15

0602 0001

130

511441

15

0602 0001

130

511221

15

0602 0001

130

512811

15

0602 0001

130

512811

7

0701 0002

451

512811

15

0602 0001

130

512221

15

0602 0007

160

512221

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511421

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

512251

15

0602 0001

130

511399

6

0401 0004

520

511342

15

0602 0001

130

511292

7

0701 0002

451

511293

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511441

Опис

Капитално одржавање објеката
и пословног простора у месним
заједницама на територији 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
Стручни надзор над инвестицијама
Изградња пословног објекта МЗ
“Чачалица”
Опрема за јавну безбедност
- набавка нових противпожарних
апарата и прве помоћи и др. у згради
Начелства и Месним канцеларијама
Набавка опреме за потребе МУП-а четири камере за видео надзор
Опрема за јавну безбедност Реализација пројекта измене режима
саобраћаја у Костолцу у улицама
Боже Димитријевића, Рударској,
Задругарској, Вељка Дугошевића и
Николе Граонића
Рачунарска опрема
Рачунарска опрема - Мобилни тим
за Роме
Израда пројектне документације
партерног уређења јавних површина
Израда претходних студија
оправданости и претходне студије
изводљивости, студије изводљивости
и студије оправданости
Израда пројекта реконструкције
старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Опрема за домаћинство
Реконструкција просторне целине
“Чикош”
Реконструкција фекалне
канализације поред кафане “Чикош”
у Пожаревцу
Замена старих и израда нових
електричних инсталација у стамбеној
јединици-бараци површине 33м²,
у улици Трг Радомира Вујовића
број 2А/2 у Пожаревцу додељеној
социјално угроженој породици
Радови на изради терена малих
спортова у МЗ “Маљуревац”
Улица Васе Чарапића - пројекат
рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције и израдом
тротоара и бициклистичке стазе у МЗ
“Булевар”
Екстерни стручни надзор

Страна 79 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
706.075,00

0,00

125.000,00

0,00

198.400,00

0,00

151.439,00

0,00

21.360.102,00

0,00

159.500,00

0,00

150.000,00

0,00

1.027.102,00

0,00

1.615.000,00

0,00

165.000,00

0,00

1.652.400,00

0,00

240.000,00

0,00

44.683.120,00

0,00

499.812,00

0,00

25.856.808,00

0,00

3.991.259,00

0,00

62.093,00

0,00

3.699.908,00

0,00

250.000,00

0,00

15.008.293,00

0,00

Страна 80 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

15

0602 0001

130

512223

6

0401 0002

530

512411

15

0602 0001

130

512811

15

0602 0001

130

512811

15

0602 0001

130

511441

15

0602 0001

130

512232

15

0602 0001

130

512811

15

0602 0001

130

512941

15

0602 0001

130

515192

15

0602 0001

130

512242

15

0602 0001

130

511321

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511451

2

1102 0008

630

621911

2

1102 0008

630

621911

15

0602 0001

130

511393

7

0701 0002

451

511231

7

0701 0002

451

511331

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

511411

7

0701 0002

451

511331

6

0401 0004

520

511242

Опис

Израда рачунарске мреже у
просторијама Народне библиотеке
и просторија у Основном суду које
користи Градско правобранилаштво
Набавка опреме за мерење квалитета
ваздуха
Набавка и замена противпожарних
апарата и комплетирање хидрантских
сандучића
Опрема за јавну безбедност
Набавка опреме за Ватрогасноспасилачки батаљон у Пожаревцу
Израда ПДР - Индустријска зона
Пожаревац
Набавка телефонских апарата
Опрема за јавну безбедност-набавка
ПП апарата
Мерни и контролни инструменти
Лиценцирање серверског софтвера
(proks-mox)
Фотографска опрема
Замена кровног покривача на
стамбеним објектима у улици Узун
Мирковој, за објекте 1.2.3.4 и 5
Израда пројекта парцелације,
пројекта препарцелације и
елабората изведеног стања од стране
овлашћеног пројектанта
Израда елабората о изведеном
стању водоводе мреже од стране
овлашћеног пројектанта хидро
струке
Израда пијезометара, истражних
бушотина и истражно
експлоатационих бунара
Радио модули са уградњом и РФ
вентили
Реконструкција и санација
фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО
Пожаревац
Асфалтирање улице Нова 3 у
Индустријској зони
Припрема паркинг простора до
нивоа асфалтирања са ограђивањем
за потребе царинске зоне
Израда пројеката ојачавања
коловозних конструкција
Геодетске подлоге и израда
инжењерско-геолошког елабората за
потребе израде ПДР - Индустријске
зоне Пожаревац
Радови на ојачању коловозне
конструкције асфалтирање улице
Илије Гојковића - наставак радова
(накнадни радови)
Заштита површинских вода од
загађења-Брежанског канала.
Изградња друге-А фазе Јужног слива
кишне канализације

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
800.000,00

0,00

627.018,00

0,00

100.000,00

0,00

2.189.131,00

0,00

5.503.920,00

0,00

162.630,00

0,00

100.000,00

0,00

70.000,00

0,00

120.000,00

0,00

55.000,00

0,00

3.102.984,00

0,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

37.028.648,00

0,00

25.196.976,00

0,00

34.036.829,00

0,00

10.500.000,00

0,00

11.809.869,00

0,00

3.000.000,00

0,00

312.000,00

0,00

2.883.930,00

0,00

2.350.759,00

0,00

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

2

1102 0008

630

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

7

0701 0002

451

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

Опис

Реконструкција и проширење
621911 водоводне мреже на територији
Града Пожаревца
Израда пројекта дела улице Симе
Симића - МЗ “Горња мала” 511451 рехабилитација коловоза и тротоара
(од Чеде Васовића до Косовске
улице)
Пројекат рехабилитације са ојачањем
511451 коловозне конструкције у улици Иве
Маринковића - МЗ “Горња мала”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
511451 коловозне конструкције у улици
Блаже Јовановића - МЗ “Горња мала”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
511451 коловозне конструкције у улици
Толстојевој - МЗ “Парк”
Пресвлачење асфалтом спортског
511393 игралишта у школском дворишту у
МЗ “Дубравица”
Пројекат рехабилитације коловозне
511451 конструкције улице Кнеза Лазара МЗ “Ћеба”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице
511451
Радомира Миленића Руса - МЗ
“Браћа Вујовић”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
511451 коловозне конструкције улице
Прилепске - МЗ “Браћа Вујовић”
Пројекат рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције улице
511451
Вардарске са краком - МЗ “Васа
Пелагић”
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције - асфалтирање улице
Зеленгорске у МЗ “Ћириковац”
Радови на партерном уређењу
јавне површине - Пресвлачење
511393
асфалтом спортског игралишта у МЗ
“Ћириковац”
Заштитна ограда иза голова терена
511393
малих спортова у МЗ “Брадарац”
Санација тротоара у делу улице Југ
511331 Богданове- од улице Лоле Рибара до
Топличине - МЗ “Ћеба”
Лиценцирање антивирусног
515192
софтвера
515111 Софтвер за електронску писарницу
Израда Плана детаљне регулације
511441
“Првомајска” у Костолцу
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције - асфалтирање улице
пут за гробље у МЗ ‘’Речица’’
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције у улици Кнеза Рајице 1.
део у МЗ “Чачалица”
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције у улици Кнеза Рајице 2.
део у МЗ “Чачалица”

Страна 81 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
7.000.000,00

0,00

300.000,00

0,00

780.000,00

0,00

300.000,00

0,00

600.000,00

0,00

1.842.549,00

0,00

360.000,00

0,00

300.000,00

0,00

420.000,00

0,00

624.000,00

0,00

4.198.833,00

0,00

1.939.140,00

0,00

280.920,00

0,00

2.609.765,00

0,00

500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

766.800,00

0,00

1.615.718,00

0,00

1.609.359,00

0,00

Страна 82 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

7

0701 0002

451

12

1801 0001

760

7

0701 0002

451

15

0602 0001

130

Опис

Радови са ојачањем коловозне
511331 конструкције улици Пећка у МЗ
“Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције - пресвлачење
511331
асфалтом улицe Дурмиторске у МЗ
‘’Радна мала’’
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције улице Александра
Златковића у МЗ “Парк”
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције у улици Вајфертова у
МЗ “Забела”
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције у улици Фрушкогорској
у МЗ “Чачалица”
Израда летње позорнице на терену
511393
малих спортова у МЗ “Бубушинац”
Радови на ојачавању коловозне
511331 конструкције - асфалтирање улице
Долинске у МЗ ‘’Брежане’’
Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
511331
Васе Пелагића - два крака у МЗ
‘’Братинац’’
Набавка два санитетска возила за
512115 Службу хитне медицинске помоћи
(за Пожаревац и Костолац)
Радови на ојачавању коловозне
конструкције - асфалтирање улице
511331
Светислава Урошевића у МЗ
‘’Трњане’’
Измене и допуне Просторног плана
511411 Града Пожаревца и стратешка
процена утицаја на животну средину

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
36.530.590,00

0,00

2.702.700,00

0,00

2.160.355,00

0,00

3.790.217,00

0,00

958.530,00

0,00

4.699.838,00

0,00

3.227.487,00

0,00

2.027.286,00

0,00

9.245.757,00

0,00

2.027.076,00

0,00

1.920.000,00

0,00

50.000,00

0,00

20.000,00

0,00

1.485.620,00

0,00

120.000,00

0,00

27.000,00

0,00

100.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Основно образовање
9

2003 0001

912

46314249

9

2003 0001

912

46314251

9

2003 0001

912

46325121

9

2003 0001

912

46314239

9

2003 0001

912

46314822

9

2003 0001

912

46314251

9

2003 0001

912

46314252

ОШ “Доситеј Обрадовић” Орезивање дрвећа у школском
дворишту
ОШ “Доситеј Обрадовић” - Додатна
средства за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката
ОШ”Вук Караџић” - Набавка
службеног аутомобила
ОШ”Вук Караџић”- Израда Процене
ризика од катастрофа и Плана
заштите и спасавања
ОШ”Вук Караџић” - Таксе у
вези израде Процене ризика од
катастрофа и Плана заштите и
спасавања
ОШ”Вук Караџић” -Додатна
средства за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката
ОШ”Вук Караџић” - Додатна
средстава за текуће поправке и
одржавање опреме

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

9

2003 0001

912

46314239

9

2003 0001

912

46314239

9

2003 0001

912

46325113

9

2003 0001

912

46325113

9

2003 0001

912

46325114

9

2003 0001

912

46325114

9

2003 0001

912

46314252

9

2003 0001

912

46314251

9

2003 0001

912

46314252

9

2003 0001

912

46314264

9

2003 0001

912

46314223

9

2003 0001

912

46325114

9

2003 0001

912

46314251

9

2003 0001

912

46314251

9

2003 0001

912

46325128

9

2003 0001

912

46325113

Опис

ОШ”Свети Сава”- Израда Плана
заштите од пожара
ОШ”Свети Сава”- Израда Процене
ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања
ОШ “Десанка Максимовић”Санација делова објекта ОШ
“Десанка Максимовић” у
Пожаревцу - Радови на одводњавању
атмосферских и површинских вода Друга фаза
ОШ “Десанка Максимовић”Радови на громобранској и
електроинсталацији и разводним
орманима
ОШ “Десанка Максимовић”- Израда
пројектног система стабилне
инсталације дојаве пожара и
попречног пресека објекта школе
ОШ “Десанка Максимовић” Адаптација санитарних чворова и
канализације - Израда пројектне
документације
ОШ “Десанка Максимовић” Додатна средства за текуће поправке
и одржавање опреме
ОШ “Свети владика Николај”Додатна средства за текуће поправке
и одржавање зграда и објеката
ОШ “Свети владика Николај”Додатна средства за текуће поправке
и одржавање опреме
ОШ “Свети владика Николај”Додатна средства за материјал за
саобраћај
ОШ “Свети владика Николај”Трошкови путовања у оквиру
редовног рада
ОШ “Краљ Александар I”- Израда
пројекте документације за извођење
система стабилне инсталације за
дојаву пожара
ОШ “Краљ Александар I” - Додатна
средства за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката
ОШ “Јован Цвијић” Костолац
- Додатна средства за текуће
поправке и одржавање зграда и
објеката - отклањање недостатака
на електричним инсталацијама и
громобранској инсталацији
ОШ “Јован Цвијић” КостолацОтклањање кварова на аутоматским
јављачима пожара, конфигурисање
централе и фиксирање јављача
пожара у централној школи
ОШ “Јован Цвијић” Костолац Замена улазних врата у школски
објекат

Страна 83 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
200.000,00

0,00

120.000,00

0,00

6.817.546,00

0,00

819.600,00

0,00

432.720,00

0,00

90.000,00

0,00

20.000,00

0,00

240.000,00

0,00

220.000,00

0,00

153.294,00

0,00

9.000,00

0,00

438.912,00

0,00

170.000,00

0,00

240.000,00

0,00

97.380,00

0,00

120.000,00

0,00

Страна 84 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

9

2003 0001

912

46325113

9

2003 0001

912

46314239

9

2003 0001

912

46325114

9

2003 0001

912

46325126

Опис

ОШ “Јован Цвијић” Костолац
- Реконструкција електричне
инсталације и телекомуникационих
инсталација
ОШ “Милош Савић”- Израда акта
о процени ризика од катастрофа и
Плана заштите и спасавања
ОШ “Милош Савић”- Израда
пројекта идејног решења сале за
физичко у матичној школи у Лучици
ОШ “Милош Савић”- Набавка пет
белих табли за учионице у Лучици и
Пољани

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
1.244.300,00

0,00

120.000,00

0,00

495.000,00

0,00

82.000,00

0,00

309.600,00

0,00

577.000,00

0,00

154.500,00

0,00

260.000,00

0,00

120.000,00

0,00

160.000,00

0,00

430.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.279.000,00

0,00

50.000,00

0,00

188.000,00

0,00

356.400,00

0,00

1.166.680,00

0,00

6.904.500,00

0,00

Средње образовање
46325122
46314251

10

2004 0001

920

10

2004 0001

920

10

2004 0001

920

46314251

10

2004 0001

920

46314251

10

2004 0001

920

46314239

10

2004 0001

920

46314251

10

2004 0001

920

46314239

10

2004 0001

920

46314252

10

2004 0001

920

46325113

10

2004 0001

920

46314251

10

2004 0001

920

46325114

10

2004 0001

920

46325128

10

2004 0001

920

46325113

10

2004 0001

920

46325113

Пожаревачка гимназија - Набавка
нових фото-копир апарата
Економско-трговинска школа Санација крова
Економско-трговинска школа Додатна средства за текуће поправке
и одржавање зграда и објеката
Економско-трговинска школа
-Трошкови кречења ресторана,
санитарних чворова и репарације
врата у старој школској згради
Економско-трговинска школа
- Израда Процене ризика од
катастрофа и Плана заштите и
спашавања
Економско-трговинска школа
- Трошкови кречења сале и
санитарних чворова у новој школској
згради
Економско-трговинска школа Орезивање и уклањање дрвенастих
биљака
Економско-трговинска школаКонтролни преглед ПП апарата и
хидраната
Економско-трговинска школа Замена столарије на фискултурној
сали и тоалетима
Политехничка школа - Додатна
средства за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката
Школа за основно и средње музичко
образовање ‘’Стеван Мокрањац’’,
Пожаревац - Израда пројекта за
реновирање масивног зида који
ограђује двориште
Школа за основно и средње музичко
образовање ‘’Стеван Мокрањац’’,
Пожаревац - Набавка опреме за јавну
безбедност
Медицинска школа - Уређење нове
лабораторије и нове канцеларије
Медицинска школа - Адаптација
ходника и кабинета (стара
“Петрикина” школа)

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

10

2004 0001

920

46325113

10

2004 0001

920

46325114

10

2004 0001

920

46325126

Опис

Техничка школа са домом ученика
“Никола Тесла”, Костолац - Замена
столарије
Техничка школа са домом ученика
“Никола Тесла”, Костолац - Израда
пројекта за озакоњење
Пољопривредна школа са домом
ученика “Соња Маринковић” Опремање кабинета за биологију
и кабинета за извођење практичне
наставе

Страна 85 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
3.100.000,00

0,00

600.000,00

0,00

588.000,00

0,00

Центар за социјални рад
11

0902 0005

46314251

Текуће поправке и одржавањеАдаптација тоалета

60.000,00

0,00

130

46314235

План превентивних мера-мост

126.000,00

0,00

248.000,00

0,00

561.600,00

0,00

70.000,00

0,00

25.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

160.000,00

0,00

10.652.233,00

0,00

319.600,00

0,00

Републичке таксе-парк-резерва

12.950,00

0,00

Републичке таксе-водовод Острово

34.450,00

0,00

60.550,00

0,00

49.950,00

0,00

137.800,00

0,00

290.700,00

0,00

1.320.000,00

0,00

090

Градска општина Костолац
15

0602 0001

15

0602 0001

130

46314235

15

0602 0001

130

46314235

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

46314249
46314249
46314249
46314249
46314249
46314249
46314249
46314822
46314822
46314822
46314822
46314822
46314822
46325113

Координатор за БЗР-фекална
канализација-Партизански сокак,
Козарачка, део Колубарске, Ивана
Косанчића први, други и трећи део,
Станоја Главаша у Костолцу
Израда пројекта финансијског
управљања и контроле за ГО
Костолац
Локацијски услови канализација
плажа-таксе-резерва
Локацијски услови пројекат-паркрезерва
Издавање услова ЈП водоводна
мрежа Острово
Издавање услова ЈП канализација
село Костолац
Издавање услова ЈП за изградњу
водоводне мреже у улици Војводе
Степе, Николе Пашића, Светосавска,
Хајдук Вељкова и Краља Петра
Рушење моста
Надзор над извођењем радова на
рушењу моста

Таксе за локацијске услове
канализација село Костолац
Таксе за локацијске услове
топлификација село Костолац
Плаћање такси за изградњу
водоводне мреже Војводе Степе,
Николе Пашића, Светосавска, Хајдук
Вељкова и Краља Петра
Локацијски услови канализација
Ограда око стадиона ФК Рударрезерва града

Страна 86 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

15

0602 0001

130

15

0602 0001

130

46325114
46325114

Опис

Пројектно планиарње-Надзор на
изградњи вреловода Острово
Надзор фекална канализација 2020

Пројектно планирање-Надзор на
изградњи фекалне канализације
улице Колубарске, Ивана Косанчића
Ст.Главаша
Пројектно планирање-Надзор на
463215 0602 0001
130
изградњи фекалне канализације
5114
улице Козарачке
Пројектно планирање-Надзор на
463215 0602 0001
130
изградњи фекалне канализације
5114
улице Партизанске
4632- Пројектна документација-градски
15 0602 0001
130
5114 парк и стара пруга
Израда пројекта финансијског
463115 0602 0001
130
управљања и контроле за Центар за
4235
културу Костолац
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:
1
1101 4001
620
511441 Израда Плана генералне регулације
МЗ “Бубушинац” - изградња
недостајуће водоводне мреже на
2
1102 0008
630
511241
граници насеља Бубушинац и
Маљуревац
7
0701 0002
451
511231 Индустријска зона - улица Нова 2
7
0701 0002
451
511231 Индустријска зона - улица Нова 3
Улица Илије Гојковића у
7
0701 0002
451
511231
Индустријској зони
Радови на ојачавању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
7
0701 0002
451
511331
Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у
МЗ “Чачалица”
Радови на ојачавању коловозне
7
0701 0002
451
511331 конструкције-асфалтирање улице
Далматинске у МЗ “Васа Пелагић”
Урбанистички пројекат блока “Ђура
15 0602 0001
130
511451
Јакшић” у МЗ “Горња мала”
Пројекат рехабилитације и
ојачањавања коловозне конструкције
15 0602 0001
130
511451
и уређења у делу улице 27. априла
(до петље)
Улица Милоша Поцерца - пројекат
рехабилитације са ојачањем
15 0602 0001
130
511451
коловозне конструкције и израдом
тротоара у МЗ “Сопот”
Израда пројектне документације за
15 0602 0001
130
511451
израду коловозних конструкција
Радови на ојачавању коловозне
7
0701 0002
451
511331 конструкције – асфалтирање улице
Зеленгорске у МЗ “Пољана”
Пуштање у режим рада слободне
зоне “Смедерево” на подручју Града
15 0602 0001
130
511292
Пожаревца-Радови на постављању
расвете слободне зоне “Смедерево”
Изградња атлетског стадиона на к.п.
14 1301 5001
810
511293 бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије
Гојковића у Пожаревцу
15

0602 0001

130

46325114

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
1.138.500,00

0,00

944.400,00

0,00

583.284,00

0,00

72.912,00

0,00

38.400,00

0,00

408.000,00

0,00

129.600,00

0,00

613.520,00

0,00

1.775.508,00

0,00

4.306.914,00
1.555.374,00

0,00
0,00

3.658.309,00

0,00

796.238,00

0,00

18.337.241,00

0,00

3.642.885,00

0,00

1.920.000,00

0,00

250.000,00

0,00

4.339.440,00

0,00

1.894.565,00

0,00

5.817.600,00

0,00

78.570.047,00

0,00
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

7

0701 0002

451

511331

15

0602 0001

130

511411

15

0602 0001

130

511451

15

0602 0001

130

512811

15

0602 0001

130

512932

2

1102 0008

630

451291

15

0602 0001

130

46325114

15

0602 0001

130

46325129

15

0602 0001

130

46325129

Опис

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
конструкције- асфалтирање у
делу улице Боре Станковића
и Сестрољинској улици у МЗ
“Чачалица”
Радови на ојачању коловозне
конструкције-асфалтирање улице
Милунке Савић (од улице Иве
Маринковића до Жагубичке улицепоред цркве) у МЗ “Горња мала”
Санација тротоара у делу улице
Лоле Рибара, десна страна (од
улице Синђелићеве до улице Југ
Богданове) у МЗ “Ћеба”
План детаљне регулације “Центар”
Израда пројекта рехабилитације са
ојачањем коловозне конструкције у
улици Цара Душана са уређењем
јавне расвете (до обилазнице са
бочним улицама) у МЗ “Чачалица”
Пуштање у режим рада слободне
зоне “Смедерево” на подручју Града
Пожаревца-Радови на постављању
видео надзора слободне зоне
“Смедерево”
Пуштање у режим рада слободне
зоне “Смедерево” на подручју Града
Пожаревца-Радови на ограђивању
слободне зоне “Смедерево”
Израда техничке документације
реконструкције и доградње мреже
од изворишта “Млава” до сеоских
насеља Село Костолац, Дрмно,
Брадарац, Маљуревац и Бубушинац
Градска општина КостолацПрограм мера за унапређење
услова живота на територији Града
Пожаревца- Израда урбанистичког
пројекта за реконструкцију градског
парка и уређење зелених површина
дуж трасе старе пруге
Програм мера за унапређење
услова живота на територији Града
Пожаревца-Центар за културу
Костолац-Вентилација за спортску
халу
Програм мера за унапређење
услова живота на територији
Града Пожаревца-Центар за
културу Костолац-Вентилација за
гимнастичку халу

Страна 87 – Број 14

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
19.485.526,00

0,00

309.093,00

0,00

15.563.131,00

0,00

31.818.554,00

0,00

363.915,00

0,00

972.456,00

0,00

1.361.203,00

0,00

2.324.000,00

0,00

2.760.000,00

0,00

6.563.155,00

0,00

2.004.416,00

0,00

3.816.360,00

0,00

432.000,00

0,00

607.200,00

0,00

603.600,00

0,00
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Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

Опис

Градска општина КостолацПрограм мера за унапређење
услова живота на територији Града
463215 0602 0001
130
Пожаревца-Замена стубова уличне
5113
расвете у ул. Вељка Дугошевића у
Костолцу новом ЛЕД расветом за
осветљење саобраћајнице и тротоара
Градска општина КостолацПрограм мера за унапређење
4632- услова живота на територији Града
15 0602 0001
130
5129 ПожаревцаВентилација за малу салу и
предшколски простор
Медицинска школа - Изградња
ограде и капије
463210 2004 0001
920
Програм мера за унапређење
5129
услова живота на територији Града
Пожаревца
ОШ “Десанка Максимовић” Санација фискултурне сале
4632Програм мера за унапређење
9
2003 0001
912
5113
услова живота на територији Града
Пожаревца
Укупно Градска управа Града Пожаревца:
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:
Предшколска установа “Љубица Вребалов” Пожаревац
Набавка конвектомата-пећнице и
универзалне кухињске машине за
8
2002 0002
911
5122 обраду хране за кухињу у објекту
“Невен” који спрема храну за децу из
више вртића
Укупно: Програм мера за унапређење услова живота на територији Града
Пожаревца:
Предшколска установа “Љубица Вребалов” Пожаревац

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.

2.106.000,00

0,00

1.767.840,00

0,00

1.700.000,00

0,00

3.288.774,00

0,00

949.409.416,00

67.279.437,00

2.100.696,00

0,00

2.100.696,00

0,00

4.759.183,00

0,00

8.744.925,00

0,00

52.668.432,00

0,00

21.179.429,00

0,00

13.352.040,00

0,00

Буџетски
фонд за
заштиту
животне ЈП “Топлификација”
средине
Града
Пожаревца

2

1102 0007

436

621911

2

1102 0007

436

621911

2

1102 0007

436

621911

2

1102 0007

436

621911

2

1102 0007

436

621911

2.

Ширење топлификационе мреже
– Наставак топловода кроз
Изворску улицу, изградња преносне
топловодне мреже - наставак
изградње градске мреже у Изворској
улици
Ширење топлификационе мреже у
насељу Ћириковац, десна страна
пута Пожаревац - Костолац
Дистрибутивна мрежа и прикључни
топловод на локацији топлопредајне
станице 9/60+11/60 Немање Томића
18
Изградња дистрибутивне мреже
топлопредајне станице 5/65 и 10/65
Влајка Павловића бб
Топлопредајна станица 16/60, 4/63,
5/63 и 11/63 Изворска

22. децембар 2021.
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Програмска Функ. Економ.
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Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
Опис
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
Укупно ЈП “Топлификација”:
100.704.009,00
0,00

ЈКП “Комуналне службе”
Опремање возилима са приколицом
621911 за превоз отпада на регионалну
депонију
Опремање новоизграђеног
Рециклажног центра / Трансфер
6
0401 0005
510
621911
станице линијом за предтретман
комуналног отпада
Опремање аброл контејнерима
6
0401 0005
510
621911 за превоз отпада на регионалну
депонију
6
0401 0005
510
621911 Набавка аутосмећара (2 комада)
Укупно ЈКП “Комуналне службе”:
ЈКП “Водовод и канализација”
II фаза реализације програма –
пројекта “Мониторинг, математичко,
моделирање инфилтрације воде из
дистрибутивне мреже у подземље,
2
1102 0008
630
621911 смањење могућности мешања са
канализационом отпадном водом, а
све у циљу смањења укупне отпадне
воде у подземну као последица
мешања пијаће и отпадне воде“
Израда техничке документације
мреже фекалне канализације
са заједничким постројењем за
6
0401 0004
520
621911 пречишћавање отпадних вода за
сеоска насеља Брадарац, Бубушинац
и Маљуревац. Ниво документације
ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног стања
фекалне канализације Града
Пожаревца. Пројекат подразумева
верификацију мреже, геодетско
6
0401 0004
520
621911 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“,
6
0401 0004
520
621911 са повећањем капацитета и заменом
хидро-машинске и електроуправљачке опреме
Набавка “ССТВ” камере за
6
0401 0004
520
621911
инспекцију канализационог цевовода
Набавка возила за пражњење
6
0401 0004
520
621911
септичких јама - превоз фекалија
Набавка опреме за мониторинг спречавање инфилтрације пијаће
воде у канализациони систем као и
2
1102 0008
630
621911
смањивање оптерећења издашности
здраве пијаће воде кроз остварену
уштеду
Реконструкција постојеће
6
0401 0004
520
621911 канализационе мреже на територији
Града Пожаревца
Укупно ЈКП “Водовод и канализација”:
6

0401 0005

510

64.559.250,00

0,00

40.000.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

40.800.000,00
153.999.250,00

0,00
0,00

3.324.840,00

0,00

8.400.000,00

0,00

27.489.000,00

0,00

6.831.774,00

0,00

3.500.000,00

0,00

7.443.600,00

0,00

2.640.000,00

0,00

17.463.452,00

0,00

77.092.666,00

0,00
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Опис

Градска управа Града Пожаревца
Заштита површинских вода од
загађења - Редовно чишћење и
одржавање кишне канализације,
6
0401 0004
520
421311
сливника, сливничких решетки,
таложнице и црпних станица на
територији Пожаревца и Костолца
Уређење, чишћење дивљих депонија
и неуређених одлагалишта на којима
6
0401 0006
510
424911 се неконтролисано одлажу све
врсте отпада у градским и сеоским
насељима
Редовно одржавање и чишћење
Брежанског канала од градског
6
0401 0003
560
424911 хиподрома до улива у Велику Мораву
у смислу несметане евакуације
површинских и отпадних вода
Редовно одржавање и чишћење
речног канала „Стара Млава“ у
6
0401 0003
560
424911 циљу нормалног функционисања
канала од црпне станице “Срећно” до
Летњиковца
Заштита површинских вода од
загађења-Брежанског канала.
6
0401 0004
520
511242
Изградња друге-А фазе Јужног слива
кишне канализације
Заштита површинских вода од
загађења-Брежанског канала.
6
0401 0004
520
511242
Изградња Друге-Б фазе Јужног слива
кишне канализације
Изградња секундарне мреже фекалне
6
0401 0004
520
511242
канализације у насељу Забела
Реконструкција фекалне
6
0401 0004
520
511242 канализације на потезу улица Хајдук
Вељкова - Поречка
Реконструкција кишне канализације
6
0401 0004
520
511242
у улици Колубарској
Изградња Прве фазе Северног
6
0401 0004
520
511242 колектора кишне канализације у
Пожаревцу
Изградња фекалне канализације у
6
0401 0004
520
511242 улици Филипа Вишњића -други део,
дужина 1600 m
Укупно Градска управа Града Пожаревца:
Градска општина Костолац
Изградња топлификационе мреже у
6
0401 0004
520
463241
улици Базенској у Костолцу
Изградња фекалне канализације у
6
0401 0004
520
463241
улици Партизанско сокаче
Изградња фекалне канализације у
6
0401 0004
520
463241
улици Војводе Путника - други део
Изградња фекалне канализације у
улицама Хајдук Вељкова, Краља
6
0401 0004
520
463241
Петра - други и трећи део са ЦС
“Краља Петра” у Костолцу
Изградња фекалне канализације у
улици Вука Караџића-први, други
6
0401 0004
520
463241
и трећи део и Сутјеска други део у
Костолцу

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.

2.941.888,00

0,00

4.668.258,00

0,00

2.359.448,00

0,00

250.841,00

0,00

23.245.045,00

0,00

28.516.736,00

0,00

29.300.006,00

0,00

4.322.499,00

0,00

12.131.578,00

0,00

37.764.162,00

0,00

17.499.612,00

0,00

163.000.073,00

0,00

3.189.408,00

0,00

489.496,00

0,00

596.550,00

0,00

2.228.770,00

0,00

5.708.100,00

0,00

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

6

6

2

6
6

5
Програм
подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и
политике
руралног
развоја
Града
Пожаревца

3.

Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац

5
5
5
5
5
5

13

Опис

Изградња фекалне канализације у
улицама Михајла Пупина, Миленка
Стојковића, Милоша Обилића - први
део, Десанке Максимовић - први
0401 0004
520
463241
и други део, Светосавска, Ђорђа
Вајферта, Војводе Степе и црпне
станице у насељу “Канал - 2” у
Костолцу
Изградња фекалне канализације у
улицама: део Колубарске, Ивана
0401 0004
520
463241
Косанчића - први, други и трећи део
и Станоја Главаша у Костолцу
Изградња прикључног топловода за
повезивање топлификационе мреже
и типских топловодних прикључака
1102 0007
436
463241
у селу Острово са вреловодом
Костолац - Пожаревац - друга фаза
изградње топловода
Изградња фекалне канализације у
0401 0004
520
463241
делу улице Козарачке у Костолцу
Изградња фекалне канализације у
0401 0004
520
463241 сокаку улице Партизанске преко пута
стоваришта у Костолцу
Укупно Градска општина Костолац:
0101 0002
421
423421 Услуге информисања
Накнада члановима
0101 0002
421
423591 управних,надзорних одбора и
комисија
Услуге за домаћинство и
0101 0002
421
423621
угоститељство
0101 0002
421
423711 Репрезентација
0101 0002
421
423911 Остале опште услуге
Текуће субвенције приватним
0101 0002
421
454111
предузећима
Донације осталим непрофитним
0101 0002
421
481941
институцијама
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Града Пожаревца:
Установе културе
Остале опште услуге-Уговор
1201 0001
820
4239 о обављању привремених и
повремених послова
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Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.

22.145.853,00

0,00

19.250.403,00

0,00

50.600.000,00

0,00

1.972.770,00

0,00

1.032.097,00

0,00

107.213.447,00
351.819,00

0,00
0,00

863.499,00

0,00

150.533,00

0,00

250.252,00
267.739,00

0,00
0,00

983.176,00

0,00

772.879,00

0,00

3.639.897,00

0,00

230.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

13

1201 0001

820

4242

Услуге образовања, културе и спорта

13

1201 0001

820

4249

Остале опште услуге-израда
стратегије ФУК и Заштита података
о личности

840.000,00

0,00

13

1201 0001

820

5122

Административна опрема-набавка
рачунарске опреме

200.000,00

0,00

13

1201 0001

820

5126

980.000,00

0,00

Центар за
културу
13
Пожаревац

1201 0001

820

5151

84.000,00

0,00

Опрема за образовање, културу и
спорт-Набавка рол платна за малу
салу Центра за културу Пожаревац
Нематеријална имовина - израда
идејног пројекта за извођење, као
и надзора примопредаје споменика
Миливоју Живановићу
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

Центар за
културу
13
Пожаревац
Центар за
културу
13
Пожаревац

1201 0001

820

5151

1201 4001

820

4234

1201 4001

820

4236

13

1201 4001

820

4237

13

1201 4001

820

4242

13

1201 4003

820

4216

13

1201 4003

820

13

1201 4003

13

Историјски
архив
Пожаревац

Нематеријална имовина - ливење
скулптуре у бронзи Миливоја
Живновића
Услуге информисања-ПројекатГлумачке свечаности “Дани
Миливоја Живановића”
Услуге за домаћинство и
угоститељство-Пројекат-Глумачке
свечаности “Дани Миливоја
Живановића”
Репрезентација-Пројекат-Глумачке
свечаности “Дани Миливоја
Живановића”
Услуге образовања, културе и спортаПројекат-Глумачке свечаности “Дани
Миливоја Живановића”

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
1.350.000,00

0,00

786.700,00

0,00

168.500,00

0,00

9.000,00

0,00

1.720.982,00

0,00

Закуп имовине и опреме-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

2.880.700,00

0,00

4234

Услуге информисања-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

250.000,00

0,00

820

4236

Услуге за домаћинство и
угоститељство-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

1.819.000,00

0,00

1201 4003

820

4237

Репрезентација-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

50.000,00

0,00

13

1201 4003

820

4239

Остале опште услуге-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

500.000,00

0,00

13

1201 4003

820

4242

3.077.100,00

0,00

13

1201 4003

820

4249

469.100,00

0,00

13

1201 4003

820

4264

Материјали за саобраћај-Пројекат
“Виминацијум фест-Митови данас”

30.000,00

0,00

13

1201 4004

820

4236

Услуге за домаћинство и
угоститељство-Пројекат-Позориште
“Миливоје Живановић”

210.000,00

0,00

13

1201 4004

820

4239

Остале опште услуге-ПројекатПозориште “Миливоје Живановић”

1.000.000,00

0,00

13

1201 4004

820

4242

2.000.000,00

0,00

13

1201 4004

820

4266

160.000,00

0,00

13

1201 0001

820

4234

150.260,00

0,00

Центар за
културу
13
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац
Центар за
културу
Пожаревац

Опис

22. децембар 2021.

Услуге образовања, културе и
спорта-Пројекат “Виминацијум фестМитови данас”
Остале специјализоване услугеПројекат “Виминацијум фестМитови данас”

Услуге образовања, културе и спортаПројекат-Позориште “Миливоје
Живановић”
Материјали за образовање, културу
и спорт-Пројекат-Позориште
“Миливоје Живановић”
Услуге информисања-Штампање
књига, монографија, каталога и
публикација (преузета обавеза из
2021. године по уговору бр.1410/5
од 06.08.2021. године за штампање
каталога и електронске публикације
“Туризам у Пожаревцу у периоду
између два светска рата”)

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

Опис

Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката-санациони зидарско-молерски
радови унутар објекта архивског депоа
“Стара касарна - павиљон 4”
Материјал за образовање, културу и
спорт-израда фотографија на ПВЦ
фолији за 20 изложбених металних
табли на отвореном и рекламнопропагандног флајера изложбе на
отвореном -за изложбу радног наслова
“Туризам у Пожаревцу у периоду
између два светска рата”(преузета
обавеза из 2021. године по уговору бр.
429/2-338 од 11.03.2021. године)
Пројектно планирање-Унапређење
система противпожарне заштите
објекта “Стара касарна - павиљон
4” архивског депоа Историјског
архива Пожаревац-израда техничке
документације: пројекат спољашње
хидратантске мреже и пројекат
уградње противпаничне расвете

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201 0001

820

4251

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201 0001

820

4266

Историјски
архив
Пожаревац

13

1201 0001

820

5114

Народни
музеј
13
Пожаревац

1201 0001

820

4251

Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката - сређивање депоа
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Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
300.000,00

0,00

103.772,00

0,00

462.000,00

0,00

135.080,00

0,00

23.400,00

0,00

33.760,00

0,00

74.950,00

0,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

1201 0001

820

4251

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката - двокрилни
метални орман за чување музејске
документације

1201 0001

820

4251

Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката - Лапидаријум

1201 0001

820

4251

1201 0001

820

5114

1201 0001

820

5114

1201 0001

820

5121

Опрема за саобраћај-теренско возило
Лада Нива

480.000,00

0,00

1201 0001

820

5122

Административна опрема

500.000,00

0,00

1201 0001

820

5122

Намештај

131.000,00

0,00

Народни
музеј
13
Пожаревац

1201 0001

820

5126

500.000,00

0,00

Народни
музеј
13
Пожаревац

1201 0001

820

5126

250.000,00

0,00

Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката -Кречење Галерије
савремене уметности
Пројектно планирање-Израда
идејног пројекта за музеј културне
историје Немањина 9
Пројектно планирање-Израда
пројектног унутрашњег уређења
сутуренских просторија Управне
зграде у Етно-парку

Опрема за образовање, науку,
културу и спорт-Опремање
виминацијумске сталне поставке и
иновирање изложбених витрина
Опрема за образовање, науку,
културу и спортУградња компонената алармног
система и видео надзора у управној
згради Етно-парка на Тулби и
шатору Пожаревачки мир
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

Народни
музеј
13
Пожаревац
Народни
музеј
13
Пожаревац
Народна
библиотека
“Илија М.
Петровић”
Пожаревац
Народна
библиотека
“Илија М.
Петровић”
Пожаревац

4.

Туристичка
организација
Града
Пожаревца

Опис

1201 0001

820

5126

Опрема за образовање, науку,
културу и спортНабавка нумизматичких витрина

1201 0001

820

5122

Опрема за домаћинство

13

1201 0001

820

5122

13

1201 0001

820

5151

4
4
4
4

22. децембар 2021.

Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
62.040,00

0,00

124.900,00

0,00

Набавка полица за књиге за Одељење
периодике у Пожаревцу и за огранак
библиотеке у Костолцу

1.400.000,00

0,00

Нематеријална имовина (књиге)

2.500.000,00

0,00

28.446.244,00

0,00

0,00
347.840,00

25.243,00
0,00

1.410.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

2.817.840,00

25.243,00

1.660.500,00

0,00

1.660.500,00

0,00

100.000,00

0,00

1.075.102,00

0,00

2.204.658,00

0,00

2.039.400,00

0,00

503.000,00
1.224.000,00
212.652,00
1.026.000,00

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

200.000,00

0,00

1.463.940,00

0,00

10.048.752,00

0,00

204.002,00

0,00

300.000,00

0,00

Укупно установе културе:
Туристичка организација Града Пожаревца
1502 0001
473
4269 Материјал за посебне намене
1502 0002
473
4249 Остале специјализоване услуге
Демонтажа новогодишње
1502 0002
473
4239
декоративне расвете
Набавка нових летњих гума за
1502 0001
473
4252 службено возило и одржавање
туристичке сигнализације
Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:
Јавна установа “Спортски центар Пожаревац”

5.

6.

7.

Јавна
установа
“Спортски
центар
Пожаревац”

Предшколска
установа
“Љубица
Вребалов”

Месне
заједнице

14

1301 0004

810

5114

Идејно решење, идејни пројекат и
главни пројекат помоћне сале

Укупно Јавна установа “Спортски центар Пожаревац”:

8

2002 0002

8

2002 0002

8

2002 0002

8

2002 0002

8
8
8
8

2002
2002
2002
2002

8

2002 0002

8

2002 0002

0002
0002
0002
0002

15

0602 0002

15

0602 0002

Предшколска установа
Додатна средства за ангажовање
911
4234 локалне телевизије због објављивања
садржаја, прилога и снимања емисија
Набавка машина за поједине кухиње
911
5122 у оквиру ПУ “Љубица Вребалов”
Пожаревац
Набавка намештаја за децу у оквиру
911
5122
ПУ Љубица Вребалов Пожаревац
Набавка креветића за децу у оквиру
911
5122
ПУ “Љубица Вребалов” Пожаревац
911
4269 Набавка тетра пелена и портикла
911
4269 Набавка постељина
911
5122 Набавка тридесет тепиха
911
4261 Набавка заштитне обуће
Обука запослених у пружању прве
911
4235
помоћи
Обука запослених за полагање за
911
4235
лиценцу хигијенског минимума
Укупно Предшколска установа:
Месне заједнице
Текуће поправке и одржавање зграда
160
4251
и објеката у
МЗ “Лучица”
Остале опште услуге-кошење
160
4239
зелених површина у МЗ “Забела”
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Програмска Функ. Економ.
Р.бр. Корисник Прог. класификација
класиф. класиф.

15

0602 0002

160

4239

15

0602 0002

160

4242

15

0602 0002

160

4239

15

0602 0002

160

4239

15

0602 0002

160

5123

15

0602 0002

160

4239

15

0602 0002

160

4268

15

0602 0002

160

4251

15

0602 0002

160

4249

Опис

Остале опште услуге-кошење
зелених површина, одржавање и
чишћење гробља у МЗ “Речица”
Услуге образовања, културе и спорта
у МЗ “Пољана”
Остале опште услуге-кошење
зелених површина, одржавање и
чишћење гробља у МЗ “Пољана”
Остале опште услуге-кошење
зелених површина, одржавање и
чишћење гробља у МЗ “Дрмно”
Опрема за пољопривреду-набавка
тракторске косилице за кошење
јавних зелених површина у МЗ
“Живица”
Остале опште услуге-кошење
зелених површина, одржавање и
чишћење гробља у МЗ “Брадарац”
Материјали за домаћинство
и угоститељство-додатно за
Рукумијске дане у МЗ “Брадарац”
Капитално одржавање зграда и
објеката у МЗ “Братинац”
Остале специјализоване услуге у МЗ
“Дрмно”
Укупно месне заједнице:
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:

Члан 43.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о
остваривању прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 44.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 45.
Чланом 93. 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, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) прописана је надлежност Управе за трезор у погледу контроле извршења апропријација применом система
за извршење буџета локалне власти, која обухвата
одобравање плаћања до висине утврђених апро-
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Извор
финансирања
Извор
15 - Неутрошена
финансирања
средства
13-Нераспоређени
донација,
вишак прихода
помоћи и
и примања из
трансфера
ранијих година
из ранијих
Одлука 2022.
година
Одлука 2022.
200.000,00

0,00

45.000,00

0,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

310.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

173.481,00

0,00

80.000,00

0,00

1.777.483,00
1.601.910.273,00

0,00
67.304.680,00

пријација, извештавање о извршењу буџета, као и
успостављање, развијање и одржавање информационог система за управљање јавним финансијама.
Информациони систем ће вршити контролу
платних трансакција и евидентирати извршење
расхода и издатака, као и остварење прихода и примања. Платни налози за које не постоје утврђене апропријације одбијају се у платном промету Управе
за трезор.
Члан 46.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.
Члан 47.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација.
Члан 48.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
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Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета Града.
Члан 49.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања буџета), обавезе
може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току
године дође до умањења одобрених апропријација
из разлога извршења принудне наплате, за износ
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, а све
у складу са чланом 56а Закона о буџетском систему.

године пренесу сва средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2022. години, а пренета су
им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца
за 2022. годину.
Члан 56.
Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Члан 57.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5
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Члан 50.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 51.
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац,
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за
2021. годину уплате у буџет Града Пожаревца.
Члан 52.
У складу са планираним средствима у овој одлуци Градско веће Града Пожаревца донеће одговарајуће годишње програме одржавања у року од 15
дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 53.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора Града Пожаревца, могу се инвестирати
у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је, у складу са истим чланом закона,
Одељење за буџет и финансије, одговорно за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 54.
У случају потребе за задуживањем при извршењу
буџета, одлуку о задуживању доноси Скупштина
Града према условима из Закона о јавном дугу, а по
претходно прибављеном мишљењу Министарства
финансија Републике Србије.
IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава дужни су да на рачун извршења буџета
Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2022.

22. децембар 2021.

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

3/1
На основу 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 22. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градоначелник“ за 2022. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник“ за 2022. годину.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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3/4

На основу 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 22. децембра 2021. године, донела је

На основу 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 22. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско веће“ за 2022. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско правобранилаштво“ за 2022. годину

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско веће“
за 2022. годину.

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско правобранилаштво“ за 2022. годину.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5-2

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

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

3/3

3/5

На основу 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 22. децембра 2021. године, донела је

На основу 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 22. децембра 2021.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Скупштина Града“ за 2022. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава „
Градска управа“ за 2022. годину

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Скупштина
Града“ за 2022. годину.

Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градска управа“ за 2022.годину.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5-3

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-5-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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22. децембар 2021.

4

ревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

На основу чл. 19. став 1. и 2. и 39. став 1. тач. 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-6

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ
И ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ
У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела прихода и
примања из средстава буџета Града Пожаревца између Града Пожаревца и Градске општине Костолац
у 2022. години.
Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета
Града Пожаревца у износу од 3.260.204.459,00 динара по Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину, распоређују се Граду Пожаревцу и Градској
општини Костолац у 2022. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и примања у износу од 3.003.475.717,00 динара,
- Градској општини Костолац припадају приходи
у износу од 256.728.742,00 динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја друга
овог члана Градској општини Костолац преносиће
се као трансферна средства нижем нивоу власти.
Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања буџета
Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити
износ трансферних средстава која се преносе Градској општини Костолац.
Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, обим додатних
средстава обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон).
Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће се на
основу поднетог захтева Градске општине Костолац
на рачун извршења буџета Градске општине Костолац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожа-

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
5
На основу чл. 19. став 1. и 2. и 39. став 1. тач. 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин распоређивања
прихода са рачуна јавних прихода Градске општине
Костолац у 2022. години.
Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних прихода Градске општине Костолац у 2022. години
вршиће се у корист рачуна извршења буџета Града
Пожаревца.
Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2022. години финансираће се из буџета Града, преносом
трансферних средства нижем нивоу власти планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину, а на основу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2022. годину.
Члан 4.
Начин распоређивања прихода са рачуна јавних
прихода Градске општине Костолац утврђен по одредбама ове одлуке важи до 31. децембра 2022. године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
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На основу чл. 27. став 10, 29. ст. 1. и 4. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон,
108/16, 113/17 и 95/18, 153/20), чл. 1. став 3, 19, 20.
и 21. 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
Републике Србије“, бр. 16/18), члана 5. става 4.
Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему
аката за одлучивање о прибављању и отуђењу
непокретности у јавној својини Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14),
Програма отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине Града Пожаревца у 2021 години. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке о
покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, Записника о спроведеном
поступку јавног надметања од 25. новембра 2021.
године, број 08-464-89/2021, мишљења М. бр. 50/21
Градског правобранилаштва Града Пожаревца од 14.
децембра 2021. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцели бр. 6780/43 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца
у поступку јавног надметања, по тржишним
условима
Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 6780/43
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца уписана у лист непокретности број 5450 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца , у
поступку јавног надметања, по тржишним условима.
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Члан 2.
Град Пожаревац, по спроведеном поступку
јавног надметања, грађевинско земљиште на
катастарској парцели бр. 6780/43 површине 19 ари
и 21 м2 К.О. Пожаревац, уписана као јавна својина
Града Пожаревца без терета са целином, отуђује
по тржишним условима у корист RAS PRODUKT
DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
POŽAREVAC, ПИБ: 100489540, матични број
07878087 као купцу.
Члан 3.
Град Пожаревац грађевинско земљиште на
кат. парцели бр. 6780/43 површине 19 ари и 21
м2 отуђује, по тржишној вредности за износ од
2.689.400,00 динара, односно 22.872,72 еура што
је излицитирана цена изражена у еврима на дан
спроведене лицитације.
Исплата купопродајне цене ће бити извршена у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 4.
Даје се сагласност на текст уговора који чини
саставни део ове одлуке и овлашћује се Саша
Павловић, дипл. инж.електр., градоначелник Града
Пожаревца да исти потпише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10., члана 29. став 1. и
4. Закона о јавној својини(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 1. став
3. члана 19, члана 20. и члана 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18),
члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању органа
надлежног за припрему аката за одлучивање о
прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14), мишљења М. бр. 50/21
Градског правобранилаштва Града Пожаревца, од 14.
децембра 2021. године, члана 39. став 1. тачка 8) и
40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).
Чланом 27. став 10. и чланом 29. став 1. и 4
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,
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88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединици
локалне самоуправе одлучује орган одређен статутом
једини локалне самоуправе. Ствари у јавној својини
могу се прибавити и у поступку непосредне погодбе
ако је то у интересу Републике Србије , аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе.
У члану 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), прописано
је да се о току поступка отуђења непокретности,
комисија води записник и по окончаном поступку
јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену. Одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни орган.
На основу члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина Града Пожаревца.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано
је да о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Града Пожаревца одлучује Скупштина Града
Пожаревца и да иста доноси општа и друга акта.
Сходно овим одредбама, за отуђење непокретности из члана 2. ове одлуке из јавне својине Града
Пожаревца, разлози оправданости и целисходности
су следећи:
Скупштина Града Пожаревца донела је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 ) којим је катастарска парцела бр. 6780/43 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење из јавне својине Града Пожаревца у
2021. години.
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку
о покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
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6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном
листу Политика од 22. октобра 2021. године.
Комисија за грађевинско земљиште Скупштине
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надметања о чему је сачињен записник број 08-46489/2021 од 25. новембра 2021. године, који чини
саставни део ове одлуке.
Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцелаи бр. 6780/43 К.О. Пожаревац,
из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног
надметања, по тржишним условима, у корист RAS
PRODUKT DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE POŽAREVAC, ПИБ: 100489540, матични
број 07878087 и закључење уговора који је саставни део исте.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у
буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-1
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На основу чл. 27. став 10, 29. ст. 1. и 4. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон,
108/16, 113/17 и 95/18, 153/20), чл. 1. став 3, 19, 20.
и 21. 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 Републике
Србије“, бр. 16/18), члана 5. става 4. Одлуке о
утврђивању органа надлежног за припрему аката за
одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности
у јавној својини Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), Програма
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021 години. („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке о покретању
поступка јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца по тржиш-
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ним условима број 09-06-160/2021-13-1 од 12. октобра 2021. године, Записника о спроведеном поступку
јавног надметања од 25. новембра 2021. године, број
08-464-89/2021, мишљења М. бр. 48/21 Градског правобранилаштва Града Пожаревца од 14. децембра
2021. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцели бр. 6780/44 К.О. Пожаревац,
из јавне својине Града Пожаревца у поступку
јавног надметања, по тржишним условима
Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 6780/44 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца уписана у лист непокретности број 5450 К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца , у поступку
јавног надметања, по тржишним условима.
Члан 2.
Град Пожаревац, по спроведеном поступку
јавног надметања, грађевинско земљиште на катастарској парцели бр. 6780/44 површине 19 ари
и 21 м2 К.О. Пожаревац, уписана као јавна својина Града Пожаревца без терета са целином, отуђује
по тржишним условима у корист SAMOSTALNA
ZANATSKA RADNJA STAKLOMONT ZORAN
STOJKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC, ПИБ:
101973214, матични број 52076145 као купцу.
Члан 3.
Град Пожаревац грађевинско земљиште на кат.
парцели бр. 6780/44 површине 19 ари и 21 м2 отуђује,
по тржишној вредности за износ од 2.689.400,00
динара, односно 22.872,72 еура што је излицитирана
цена изражена у еврима на дан спроведене лицитације.
Исплата купопродајне цене ће бити извршена у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 4.
Даје се сагласност на текст уговора који чини
саставни део ове одлуке и овлашћује се Саша
Павловић, дипл. инж.електр., градоначелник Града
Пожаревца да исти потпише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10., члана 29. став 1. и
4. Закона о јавној својини(„Службени гласник Репу-
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блике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 1. став
3. члана 19, члана 20. и члана 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), члана
5. става 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/14), мишљења М. бр. 48/21 од 14. децембра 2021.
године Градског правобранилаштва Града Пожаревца,члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Чланом 27. став 10. и чланом 29. став 1. и 4
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединици
локалне самоуправе одлучује орган одређен статутом
једини локалне самоуправе. Ствари у јавној својини
могу се прибавити и у поступку непосредне погодбе
ако је то у интересу Републике Србије , аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе.
У члану 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), прописано
је да се о току поступка отуђења непокретности,
комисија води записник и по окончаном поступку
јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену. Одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни орган.
На основу члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина Града Пожаревца.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано
је да о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Града Пожаревца одлучује Скупштина Града
Пожаревца и да иста доноси општа и друга акта.
Сходно овим одредбама, за отуђење непокретности
из члана 2. ове одлуке из јавне својине Града Пожаревца, разлози оправданости и целисходности су следећи:
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Скупштина Града Пожаревца донела је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 ) којим је катастарска парцела бр. 6780/44 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење
из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години.
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку
о покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном
листу Политика од 22. октобра 2021. године.
Комисија за грађевинско земљиште Скупштине
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надметања о чему је сачињен записник број 08-46489/2021 од 25. новембра 2021. године, који чини
саставни део ове одлуке.
Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта
на катастарској парцелаи бр. 6780/44 К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у
поступку јавног надметања, по тржишним условима, у корист SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STAKLOMONT ZORAN STOJKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC, ПИБ: 101973214, матични број 52076145 и закључење уговора који је саставни део исте.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у
буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-2

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

22. децембар 2021.

и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/18), члана 5. става 4. Одлуке
о утврђивању органа надлежног за припрему аката
за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), Програма
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021 години. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке о покретању поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарским парцелама број
6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у
К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, Записника о спроведеном
поступку јавног надметања од 25. новембра 2021.
године, број 08-464-89/2021, мишљења М. бр. 49/21
Градског правобранилаштва Града Пожаревца од 14.
децембра 2021. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцели бр. 6780/45 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца
у поступку јавног надметања, по тржишним
условима
Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 6780/45 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца уписана у лист непокретности број 5450 К.О. Пожаревац
из јавне својине Града Пожаревца , у поступку јавног
надметања, по тржишним условима.
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Члан 2.
Град Пожаревац, по спроведеном поступку јавног
надметања, грађевинско земљиште на катастарској
парцели бр. 6780/45 површине 19 ари и 21 м2 К.О.
Пожаревац, уписана као јавна својина Града Пожаревца без терета са целином, отуђује по тржишним
условима у корист STR MALI TRG TRAILOVIĆ
MIRJANA PR KOBILJE, ПИБ: 103969168, матични
број 56786333 као купцу.

На основу чл. 27. став 10, 29. ст. 1. и 4. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон,
108/16, 113/17 и 95/18, 153/20), чл. 1. став 3, 19, 20.
и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања

Члан 3.
Град Пожаревац грађевинско земљиште на
кат. парцели бр. 6780/45 површине 19 ари и 21
м2 отуђује, по тржишној вредности за износ од
2.689.400,00 динара, односно 22.872,72 еура што је
излицитирана цена изражена у еврима на дан спроведене лицитације.

_____________________________________
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Исплата купопродајне цене ће бити извршена у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 4.
Даје се сагласност на текст уговора који чини
саставни део ове одлуке и овлашћује се Саша Павловић, дипл. инж.електр., градоначелник Града Пожаревца да исти потпише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10., члана 29. став 1. и
4. Закона о јавној својини(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 1. став
3. члана 19, члана 20. и члана 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), члана
5. става 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/14), мишљења М. бр. 49/21 од 14. децембра 2021.
године Градског правобранилаштва Града Пожаревца,члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Чланом 27. став 10. и чланом 29. став 1. и 4
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединици
локалне самоуправе одлучује орган одређен статутом
једини локалне самоуправе. Ствари у јавној својини
могу се прибавити и у поступку непосредне погодбе
ако је то у интересу Републике Србије , аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе.
У члану 21. 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
Републике Србије“, бр 16/18), прописано је да се о
току поступка отуђења непокретности, комисија води
записник и по окончаном поступку јавног надметања,
односно отварања писмених понуда, утврђује предлог
да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу
који је понудио највишу купопродајну цену. Одлуку да
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се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који
је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, доноси надлежни орган.
На основу члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина Града Пожаревца.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано
је да о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Града Пожаревца одлучује Скупштина Града
Пожаревца и да иста доноси општа и друга акта.
Сходно овим одредбама, за отуђење непокретности
из члана 2. ове одлуке из јавне својине Града Пожаревца, разлози оправданости и целисходности су следећи:
Скупштина Града Пожаревца донела је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 ) којим је катастарска парцела бр. 6780/45 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење из јавне својине Града Пожаревца у
2021. години.
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку
о покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном
листу Политика од 22. октобра 2021. године.
Комисија за грађевинско земљиште Скупштине
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надметања о чему је сачињен записник број 08-46489/2021 од 25. новембра 2021. године, који чини
саставни део ове одлуке.
Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцелаи бр. 6780/45 К.О. Пожаревац,
из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног
надметања, по тржишним условима, у корист STR
MALI TRG TRAILOVIĆ MIRJANA PR KOBILJE,
ПИБ: 103969168, матични број 56786333 и закључење уговора који је саставни део исте.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у
буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-3
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу чл. 27. став 10, 29. ст. 1. и 4. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон,
108/16, 113/17 и 95/18, 153/20), чл. 1. став 3, 19, 20.
и 21. 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 Републике Србије“, бр. 16/18), члана 5. става 4. Одлуке
о утврђивању органа надлежног за припрему аката
за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), Програма
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021 години. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке о покретању поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарским парцелама број
6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у
К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, Записника о спроведеном
поступку јавног надметања од 25. новембра 2021.
године, број 08-464-89/2021, мишљења М. бр. 52/21
Градског правобранилаштва Града Пожаревца од 14.
децембра 2021. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцели бр. 6780/34 К.О. Пожаревац,
из јавне својине Града Пожаревца у поступку
јавног надметања, по тржишним условима
Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 6780/34 К.О.
Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца уписана у лист непокретности број 5450 К.О. Пожаревац
из јавне својине Града Пожаревца , у поступку јавног
надметања, по тржишним условима.
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Члан 2.
Град Пожаревац, по спроведеном поступку јавног надметања, грађевинско земљиште на катастарској парцели бр. 6780/34 површине 20 ари К.О.
Пожаревац, уписана као јавна својина Града Пожаревца без терета са целином, отуђује по тржишним
условима у корист DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU CRYSTAL WASH & CO
SMEDEREVO, ПИБ: 109888396, матични број
21261343 као купцу.
Члан 3.
Град Пожаревац грађевинско земљиште на кат.
парцели бр. 6780/34 површине 20 ари отуђује, по тржишној вредности за износ од 2.800.000,00 динара,
односно 23.813,35 еура што је излицитирана цена
изражена у еврима на дан спроведене лицитације.
Исплата купопродајне цене ће бити извршена у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 4.
Даје се сагласност на текст уговора који чини
саставни део ове одлуке и овлашћује се Саша Павловић, дипл. инж.електр., градоначелник Града Пожаревца да исти потпише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10., члана 29. став 1. и
4. Закона о јавној својини(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 1. став
3. члана 19, члана 20. и члана 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), члана
5. става 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/14), мишљења М. бр. 52/21 од 14. децембра 2021.
године Градског правобранилаштва Града Пожаревца,члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Чланом 27. став 10. и чланом 29. став 1. и 4
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединици
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локалне самоуправе одлучује орган одређен статутом
једини локалне самоуправе. Ствари у јавној својини
могу се прибавити и у поступку непосредне погодбе
ако је то у интересу Републике Србије , аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе.
У члану 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), прописано
је да се о току поступка отуђења непокретности,
комисија води записник и по окончаном поступку
јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену. Одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни орган.
На основу члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина Града Пожаревца.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано
је да о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Града Пожаревца одлучује Скупштина Града
Пожаревца и да иста доноси општа и друга акта.
Сходно овим одредбама, за отуђење непокретности из члана 2. ове одлуке из јавне својине Града
Пожаревца, разлози оправданости и целисходности
су следећи:
Скупштина Града Пожаревца донела је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 ) којим је катастарска парцела бр. 6780/34 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење из јавне својине Града Пожаревца у
2021. години.
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку
о покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном
листу Политика од 22. октобра 2021. године.
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Комисија за грађевинско земљиште Скупштине
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надметања о чему је сачињен записник број 08-46489/2021 од 25. новембра 2021. године, који чини
саставни део ове одлуке.
Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог
одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцелаи бр. 6780/34 К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања, по тржишним условима, у корист DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CRYSTAL
WASH & CO SMEDEREVO, ПИБ: 109888396, матични број 21261343 и закључење уговора који је
саставни део исте.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у
буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу чл. 27. став 10, 29. ст. 1. и 4. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон,
108/16, 113/17 и 95/18, 153/20), чл. 1. став 3, 19, 20.
и 21. 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 Републике Србије“, бр. 16/18), члана 5. става 4. Одлуке
о утврђивању органа надлежног за припрему аката
за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), Програма
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Града Пожаревца у 2021 години. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке о покретању поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарским парцелама број
6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у
К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, Записника о спроведеном
поступку јавног надметања од 25. новембра 2021.
године, број 08-464-89/2021, мишљења М. бр. 51/21
Градског правобранилаштва Града Пожаревца од 14.
децембра 2021. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40)
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Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта на
катастарској парцели бр. 6780/37 К.О. Пожаревац,
из јавне својине Града Пожаревца у поступку
јавног надметања, по тржишним условима
Члан 1.
Предмет ове одлуке је отуђење грађевинског
земљишта на катастарској парцели бр. 6780/37
К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца уписана у лист непокретности број 5450 К.О.
Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца , у
поступку јавног надметања, по тржишним условима.
Члан 2.
Град Пожаревац, по спроведеном поступку
јавног надметања, грађевинско земљиште на
катастарској парцели бр. 6780/37 површине 21
ар К.О. Пожаревац, уписана као јавна својина
Града Пожаревца без терета са целином, отуђује
по тржишним условима у корист DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CRYSTAL
WASH & CO SMEDEREVO, ПИБ: 109888396, матични број 21261343 као купцу.
Члан 3.
Град Пожаревац грађевинско земљиште на кат.
парцели бр. 6780/37 површине 21 ар отуђује, по
тржишној вредности за износ од 2.940.000,00 динара,
односно 25.004,25 еура што је излицитирана цена
изражена у еврима на дан спроведене лицитације.
Исплата купопродајне цене ће бити извршена у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Члан 4.
Даје се сагласност на текст уговора који чини
саставни део ове одлуке и овлашћује се Саша
Павловић, дипл. инж.електр., градоначелник Града
Пожаревца да исти потпише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке налази се
у одредбама члана 27. став 10., члана 29. став 1. и
4. Закона о јавној својини(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 1. став
3. члана 19, члана 20. и члана 21. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
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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 Републике Србије“, бр 16/18), члана
5. става 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног
за припрему аката за одлучивање о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/14), мишљења М. бр. 51/21 од 14. децембра 2021.
године Градског правобранилаштва Града Пожаревца,члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
Чланом 27. став 10. и чланом 29. став 1. и 4
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединици
локалне самоуправе одлучује орган одређен статутом
једини локалне самоуправе. Ствари у јавној својини
могу се прибавити и у поступку непосредне погодбе
ако је то у интересу Републике Србије , аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе.
У члану 21. 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 Републике Србије“, бр 16/18), прописано
је да се о току поступка отуђења непокретности,
комисија води записник и по окончаном поступку
јавног надметања, односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену. Одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, доноси надлежни орган.
На основу члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању
органа надлежног за припрему аката за одлучивање
о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/14), одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина Града Пожаревца.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), прописано
је да о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Града Пожаревца одлучује Скупштина Града
Пожаревца и да иста доноси општа и друга акта.
Сходно овим одредбама, за отуђење непокретности
из члана 2. ове одлуке из јавне својине Града Пожаревца, разлози оправданости и целисходности су следећи:
Скупштина Града Пожаревца донела је Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 ) којим је катастарска парце-
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ла бр. 6780/37 К.О. Пожаревац, предвиђена за отуђење
из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години.
Градско веће Града Пожаревца донело је Одлуку
о покретању поступка јавног надметања за отуђење
грађевинског земљишта на катастарским парцелама
број 6780/34, 6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све
у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца
по тржишним условима број 09-06-160/2021-13-1 од
12. октобра 2021. године, на основу које је објављен
Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у
поступку јавног надметања за отуђење грађевинског
земљишта на катастарским парцелама број 6780/34,
6780/37, 6780/43, 6780/44 и 6780/45 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца, у дневном
листу Политика од 22. октобра 2021. године.
Комисија за грађевинско земљиште Скупштине
Града Пожаревца спровела је поступак јавног надметања о чему је сачињен записник број 08-464-89/2021
од 25. новембра 2021. године, који чини саставни део
ове одлуке.
Из свега наведеног, предлажемо наведени предлог
одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на катастарској парцелаи бр. 6780/37 К.О. Пожаревац, из јавне својине Града Пожаревца у поступку јавног надметања, по тржишним условима, у корист DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CRYSTAL
WASH & CO SMEDEREVO, ПИБ: 109888396, матични број 21261343 и закључење уговора који је
саставни део исте.
Реализацијом ове одлуке, повећаће се приходи у
буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-15-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу члана 20. став 1. тачка 7. и члана 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, 47/18 и
111/21 – др. закон), члана 11. став 2. и 3. и члана 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, 62/21др. уредбе и 99/21 – др. уредбе) члану 10.став 1.
тачка 13. и става 4. Уредбе о условима прибављања
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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”, бр. 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), Програма локалног
економског развоја Града Пожаревца за период
2021-2023.године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21), а сходно решењу Комисује за
контролу државне помоћу, број 401-00-00210/202101/2 од 21. октобра 2021.године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
ОДЛУКУ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ,
А У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ
I
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Oдлукoм о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца
за период од 2021. до 2023. године, а у току 2022. године (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови, начин и поступак реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021.
до 2023. године, који ће се реализовати у току 2022.
године, критеријуми за доделу средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца, праћење реализације инвестиционих пројеката за које су средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга питања
од локалног значаја, а која имају повољан утицај на
отварање нових радних места, пренос нових знања и
технологија, привредни и други развој града.
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Овом одлуком се уређује регионална инвестициона државна помоћ и de minimies државна помоћ.
Члан 2.
Улагања представљају имовинска права која има
или контролише, директно или индиректно, страни
или домаћи улагач на територији Града Пожаревца,
а за чије стицање улагач ангажује средства (улагање
у зграде, производне погоне, машине и опрему, нове
производне капацитете, постојеће производне капацитете у складу са законом којим се уређују страна
улагања и другим прописима).
Улагач јесте свако правно или физичко лице које
улаже на територији Града Пожаревца у складу са
Законом о улагањима („Службени гласник РС”, бр.
89/15 и 95/18).
Појмови чије је значење одређено законом и другим прописима којима се уређују улагања домаћих
и страних физичких лица имају исто значење у реализацији Програма.
II
ИНСТРУМЕНТИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 3.
Инструменти (облици) доделе средстава државне помоћи 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.
ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Члан 4.
Програмом локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године,
предвиђене су три програмске мере:
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.

22. децембар 2021.

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 инстумената:
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.
III
ИЗВОРИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА,
ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА, ВИСИНА СРЕДСТАВА,
УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА.
Извори и намена средстава
Члан 5.
Средства за реализацију ове одлуке (у даљем
тексту: средства) обезбеђена су Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину у износу од
25.000.000,00 динара.
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.
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Право на учествовање у поступку доделе
средстава
Члан 6.
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 запослених 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.

Страна 109 – Број 14

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.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 7.
Подршка се не пружа 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.
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 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 власништу,
- који су у обавези повраћаја недозвољене државе помоћи,
- којима је био раскинут уговор о додели средства подстицаја, осим у сличају 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 minimies државне помоћи.
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IV
ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ, ВИСИНА
СРЕДСТАВА КОЈА МОГУ БИТИ ДОДЕЉЕНА,
ИНСТРУМЕТИ, ПОСТУПАК И УСЛОВИ
ДОДЕЛУ, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА, KРИТЕРИЈУМИ ЗА АНАЛИЗУ
КВАЛИТЕТА ПРОЈЕКАТА РОКОВИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ, СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Оправдани трошкови
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
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
склучају 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.
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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 вредности
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 корисника државне помоћи 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 корисника државне помоћи 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 .
Висина средстава која могу бити додељена
Узимајући у обзир претходно наведено, могућа
висина додељених средства је:
1) пројекте у производом сектору и сектору услуга
чија је код којих оправдани трошкови улагања
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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
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
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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 Одлуком 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 Одлуком и
Програмом локалног економског развоја Града
Пожаревца за период од 2021. до 2023.године.
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
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 дршавне помоћи 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
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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 овом Програмом и овом Одлуком 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
члану 25.ове одлуке.
Велики привредни субјект коме је Град одобрио
средства 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).
Послoвни субјект који аплицира на јавни позив
за доделу средства мора имати регистровано предузеће или представништво на територији Града Пожаревца у тренутуку исплате додељених средстава .
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.
Град 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 се исказује кроз Бизнис план и садржи:
1) назив и величину учесника на тржишту;
2) опис пројекта, датум почетка и краја пројекта;
планиран број новозапослених и фазе запошљавања;
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 проје-
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ката 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.
Члан 9.
Појашњење инструмената Мере 2- Привлачење
инвеститора и начина реализације истих
Ова 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 опису 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:
a) 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.
Ова одлука 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.
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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.
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 умањном или без накнаде, одобрење закупа са умањеном или без накнаде и друга
умањења локалних изворних прихода).
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.
Уколико се исплата средства буде вршила у више
рата оправдани трошкови ће бити дисконтовани на
њихову вредност у тренутку доделе при чему се
Град 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
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исплаћује зарада, за све уговорено време .
Висина средстава која могу бити додељена одређује се у складу са оправданим трошковим улагања и директним и индиректним ефектима улагања и у односу на висину предвиђене инвестицијe,
а повезана је са новоотвореним радним местима.
Ова мера се реализује се путем следећих инструмената и на следећи начин:
2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у својини Града по цени мањој од
тражишне 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, 37/19 – 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 поступак
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 немене.
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 одред-
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бама 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
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 једниници локалне самоупаве који не укључује
запослене у јавном сектору, а према извештају Републичког завода за статистику о броју региострованих 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 Комсиија за давање
предлгоа Влади за претходну сагласност за отуђење
грађевинског земљишта у јавнојсвојини 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 заони на својој територији, а којој гравитирају привредни субјекти са те-
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риторије 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 еконосмски 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 неодређево 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, пре
подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у јавној
својини по цени која је мања од тржишне цене или
за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, јединица локалне самоуправе је
дужна да сачини елаборат о оправданости.
За пројекте економског развоја, ако се отуђење
грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, јединица локалне самоуправе је
дужна да сачини елаборат о оправданости.
Инвеститор је у обавези да на грађевинском
земљишту изради производни погон и започне
производњу у року предвиђеним бизнис планом.
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.
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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 објављује Јавни позив за реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља пратећу документација која се подноси уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану
15. ове Одлуке.
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи која мора
бити исказана у бруто новчаној противредности
додељеног грађевинског земљишта, врши Комсија
за доделу средства, која предлаже Градском већу
Града Пожаревца да одобри доделу средстава инвестотору. Даља процедура отуђења или давања
у закуп грађевинског земљишта у својини Града
по цени мањој од тражишне цене или без накнаде, спроводи се у свему према одредбама 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).
Могућа висина додељених средства, оправдани
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом
8. ове одлуке.
Коначну одлуку о додели средства доноси
Скупштина Града Пожаревца, на предлог Градског
већа а по добијеној претходне сагласности Владе
РС.
Додела државне помоћи из буџета Града Пожаревца за 2022. годину по овом инструменту се регулише закључењем Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са донетим одлуком
Скупштине Града Пожаревца.
Бизнис план којим се привредни субјект
пријављује по овом Јавном позиву чини саставни
део Уговора.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника државне помоћи не
испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревца у укупном трајњу инвестиционог пројекта, а ова обавеза је детаљније
описана у члану 22. ове одлуке. Инвеститор може
конкурисати за доделу средстава подстицаја и у наредним годинама, односно најдуже до три фискалне
године, а у складу са овом Одлуком и са поднетом
конкурсном документацијом.

Страна 115 – Број 14

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 срества за
ове немене.
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 подстицаја објављује Јавни
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позив за реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља пратећу документација која се подноси уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану
15. ове Одлуке.
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи која мора
бити исказана у бруто новчаној противредности додељене непокретности у закуп, врши Комисија за
доделу средства, која предлаже Градском већу рада
Пожаревца да одобри доделу подстицаја инвеститору.
Могућа висина додељених средства, оправдани
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом
8. ове одлуке.
Целекоупна процедура 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 спроводи се у складу 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).
Додела бесповратних средства државне помоћи
из буџета Града Пожаревца за 2021.годину регулише се закључењем Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са донетим решењем
Градског већа Града Пожаревца.
Бизнис план којим се привредни субјект
пријављује за доделу средстава по овом Јавном позиву чини саставни део Уговора.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника средства државне
помоћи не испуњава услове утврђене Уговором и
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности додељене државне помоћи,
као меру обезбеђења за Град Пожаревца у укупном
трајњу инвестиционог пројекта, а ова обавеза је детаљније описана у члану 22. ове одлуке. Инвестотор
може конкурисати за доделу средстава подстицаја
и у наредним годинама, односно најдуже до три
фискалне године, а у складу са овом Одлуком и са
поднетом конкурсном документацијом.
2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава
за набавку постројења, машина и опреме,
неопходне за обављање делатности, проширење
капацитета или започињање производње.
Овај испрумент је уређен Уредбом о условима и
критеријумима услађености регионалне државне помоћи („Службени гланик 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,
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119/14 и 23/21 –др.уредбе), 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 набавка опреме утиче
на запошљавање нових радника, да ли утиче на повећање извоза и податке о пореклу опреме.
Градско веће Града Пожаревца на предлог Комисије за доделу средства подстицаја објављује Јавни
позив за реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 2.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља пратећу документација која се подноси уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану
15. ове Одлуке.
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи врши Комисија за доделу средства, која предлаже Градском
већу рада Пожаревца да одобри доделу подстицаја
привредном субјекту
Могућа висина додељених средства, оправдани
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом
8. ове одлуке.
Додела бесповратних средства државне помоћи
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регулише се закључењем Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са донетим решењем
Градског већа Града Пожаревца.
Бизнис план којим се привредни субјект
пријављује за доделу средстава по овом Јавном позиву чини саставни део Уговора.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника средства државне
помоћи не испуњава услове утврђене Уговором и
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности додељене државне помоћи,
као меру обезбеђења за Град Пожаревца у укупном
трајњу инвестиционог пројекта, а ова обавеза је детаљније описана у члану 22. ове одлуке. Инвестотор
може конкурисати за доделу средстава подстицаја
и у наредним годинама, односно најдуже до три
фискалне године, а у складу са овом Одлуком и са
поднетом конкурсном документацијом.
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Рок за реализацију пројекта
Члан 10.
Рок за реализацију инвестиционог пројекта и
отварање нових радних места за велике привредне
субјекте је пет година, а у случају мирко, малих и
средњих привредних субјеката и предузетнике је
три године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, а ако Комисија за доделу средстава оцени да су
околности које су довеле до потребе за продужењем
рока објективне и да је продужење рока оправдано
и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији
начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.
Ако Комисија за доделу средстава оцени да су
потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз
образложење о разлозима за одбијање.
Велики привредни субјекат коме је Град одобрио
средства подстицај мора одржати инвестицију на
истој локацији, као и број запослених, пет година
након реализације инвестиционог пројекта (5+5), а
микро, мали и средњи привредни субјекат и предузетник три године након реализације истог (3+3).
Kритеријуми за анализу квалитета пројеката
Члан 11.
Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:
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 за-

Страна 117 – Број 14

послених и просечна висина зарада);
8) претходни и планирани обим укупног промета
(пре и након инвестиционог пројекта);
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог
пројекта (извори финансирања, ликвидност,
профитабилност, период повраћаја инвестиције и др).
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. 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.
V
МЕРА 3.-ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
ИНСТРУМЕНТИ, УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ,
РОКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Ова мера се Оваj инструмент је уређен Уредбим
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.
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De minimis помоћ може да се додели једном учеснику на тржишту у висини до 23.000.000,00 динара
у било ком периоду у току три узастопне фискалне
године, при чему трогодишњи период обухвата текућу и претходне две фискалне године.
Учеснику на тржишту који обавља делатност
друмског превоза терета de minimis помоћ може да
се додели у висини до 11.500.000,00 динара у било
ком периоду у току три узастопне фискалне године
и та de minimis помоћ не сме да се користи за куповину возила ради обављања делатности друмског
превоза терета.
Учесник на тржишту који поред делатности друмског превоза терета, обавља и друге делатности на
које се примењује горња граница од 23.000.000,00
динара, може добити de minimis помоћ у висини до
23.000.000,00 динара за те друге делатности у периоду од три узастопне фискалне године, ако давалац
помоћи, раздвајањем делатности или трошкова, осигура да се за делатност друмског превоза терета неће
доделити износ који је виши од 11.500.000,00 динара
у три узастопне фискалне године и да се ниједна de
minimis помоћ неће користити за куповину возила за
обављање делатности друмског превоза терета.
Делатност друмског превоза терета обухвата услуге комерцијалног превоза терета, за накнаду или кроз
најам, а не обухвата услуге селидбе, поштанске или курирске услуге, као и прикупљање или обраду отпада.
Горња граница de minimis помоћи примењује
се без обзира на инструмент, намену и даваоца de
minimis помоћи.
De minimis помоћ се сматра додељеном у тренутку када је учесник на тржишту стекао законско
право на примање помоћи, независно од датума исплате de minimis помоћи учеснику на тржишту.
De minimis помоћ која се додељује у облику
бесповратних новчаних средстава изражава се у
бруто износу, тj. изнoсу прe oдбиткa пoрeзa и других нaкнaдa.
Ако се de minimis помоћ не додељује у облику
бесповратних средстава, износ de minimis помоћи
мора бити изражен у облику бесповратних новчаних средстава, тј. у њиховој (бруто) новчаној противвредности.
De minimis помоћ која се исплаћује у више рата
дисконтује се на вредност помоћи у тренутку доделе, при чему се за дисконтовање користи дисконтна
стопа која важи у тренутку доделе.
De minimis помоћ je транспарентна ако је могуће
унапред израчунати тачан износ бруто новчане противвредности помоћи без потребе за проценом ризика.
Критеријум транспарентности испуњавају следећи облици доделе de minimis помоћи:
1) субвенција и субвенционисана каматна стопа
на кредитe;
2) докапитализација;
3) мере ризичног финансирања у облику власничког капитала или у облику капитала сличном власничком;
4) други инструменти, осим кредита и гаранција.
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De minimis помоћ која се додељује у складу
са овом уредбом кумулира се са другим de minimis
помоћима, додељеним у текућој и у претходне две
фискалне године, до горње границе утврђене у члану 4. ове уредбе.
De minimis помоћ која се додељује може да се
кумулира и са de minimis помоћима у облику накнаде за пружање услуга од општег економског интереса додељеним у текућој и у претходне две фискалне
године у висини до 57.500.000,00 динара.
Кумулација из ст. 1. и 2. овог члана врши се сабирањем свих износа de minimis помоћи која је по
било ком основу додељена у текућој и у претходне
две фискалне године.
Услови доделе средства за меру 3.и све инструменте у оквиру мере, су дефинисани у члану 8. ове
одлуке -Услови под којима могу бити додељена
средства за све инструменте планиране овом
Програмом.
Градско веће Града Пожаревца на предлог Комисије
за доделу средства подстицаја објављује Јавни позив за
реализацију наведеног инструмента у оквиру мере 3.
Инвеститор подноси пријаву на Јавни позив уз
коју доставља пратећу документација која се подноси уз образац Пријаве а која је дефинисана у члану
11. ове Одлуке.
Одлучивање по поднетој пријави на Јавни позив
и утврђивање постојање државне помоћи врши Комисија за доделу средства, која предлаже Градском
већу рада Пожаревца да одобри доделу подстицаја
привредном субјекту
Могућа висина додељених средства, оправдани
трошкови и услови доделе су дефинисани чланом
8. ове одлуке.
Додела бесповратних средства државне помоћи
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регулише се закључењем Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са донетим решењем
Градског већа Града Пожаревца.
Бизнис план којим се привредни субјект
пријављује за доделу средстава по овом Јавном позиву чини саставни део Уговора.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника средства државне
помоћи не испуњава услове утврђене Уговором и
ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Члан 13.
Појашње реализације инструмената у оквиру
мере 3.
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 произ-
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водно 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 пословном 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 пословни субјекат 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 ове
мере разликују се три ситуације иновације:
1. техничка, технолошка иновација која је регистрована и заштитћена код код одговарајућих
институције у Србији или ван ње, која се примељује у Србији или ређе, иновација која је резултат интерног развоја и није предмет заштите.
2. Тржишно решење које је недвосмислено иновативно први пут примењено на националном
или локалном тршишту (нпр. Пружање неке
услуге, увођење процедуре или поступка који
су под заштитиом неког међунарадног система, уступање права франшизе и сл.), стим што
мора бити јасно доказано (кроз одговарајућу
документацију или додатни елаборат).
Kао меру обезбеђења за Град Пожаревац пословни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на
износ вредности подстицаја у укупном трајању од 3
године, а ова обавеза је детаљније описана у члану
22. ове одлуке.
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 субвенцију пословном
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
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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, а корисника државне помоћи подстицаја није у обавези да Граду достави средства обезбеђења. 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 пословном 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.
Износ овог суфинансирања је до 50% трошкова сертификације за велике привредне субјекте, за
средње 60%, а за мале 70% .
Под трошковима сертификације подразумева
се трошак ангажовања сетификационе куће-тела,
институција или предузећа која се налазе на листи
признатих издаваоца сертификата.
Пословни субјект за овај подстицај мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац у
укупном трајању до добијања сертификата, а ова
обавеза је детаљније описана у члану 22. ове одлуке.
3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или
изградњу нових производних капацитета.
Град Пожаревац може доделити субвенцију
пословном 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
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Бизнис планом морају бити предвиђени завршетак
градње и стицање употребне дозволе у року који не
може бити дужи од три године. Такође уз Биснис
план мора бити достављена и одговарајућа пројектно- техничка докуметација у којој је јасно описана
врста и количина неопходног грађевинског материјала. Уз осталу претходно дефинисану конкурсну документацију, пословни 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 субјекат 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.
Пословни субјект за овај подстицај мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац у
укупном трајању до реализације пројекта (3 године) , а ова обавеза је детаљније описана у члану 22.
ове одлуке.

ме (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 тропкова 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

3.5 Олакшавање приступа финансијском
тржишту кроз субвенционисање камата на
динарске кредите.

Члан 14.
Додела средстава у складу са овом одлуком спроводи се на основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града
Пожаревца за 2022.годину. (У даљем тексу :Јавни
позив“).
Предлог текста Јавног позива сачињава Одељење
за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, а утврђује га Комисија за
доделу средстава подстицаја која га доставља Градском већу Града Пожаревца на даљу надлежност и
доношење одлуке о објављивању истог.
Јавни позив се расписује по принципу ‘’ДОК СЕ
НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА’’ а исти може бити отворен најкасније до 15. децембра 2022.године.
Јавни позив се објављује на званичној интернет
страници Града Пожаревца и локалном Листу „Реч
народа“.
Јавни позив се може расписати посебно за меру 2.
Привлачење инвеститора, за инструменте 2.1. и 2.2.
Јавни позив нарочито садржи:
1) инструменте доделе средстава које обезбеђује
град, оправдане трошкове и услове које корисник треба да испуни, као и основ по коме се
средства држвне помоћи додељују (регионална или de minimies државна помоћ);
2) интернет страницу на којој се може извршити
увид у одредбе одлуке о расписивању јавног
позива и пратећих аката,

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 опре-

VI
ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Јавни позив
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3) адресу на којој се могу добити обавештења у
вези са учествовањем на јавном позиву и податке о лицу за контакт;
4) адресу на коју се достављају пријаве;
5) трајање јавног позива;
6) средства обезбеђења;
7) друге информације од значаја и интереса за
инвеститоре и кориснике средстава.
Изузетно, одлука о додели средстава за улагања
од посебног значаја, може бити донета без јавног
позива и мора се пријавити Комисији за контролу
државне помоћи пре доделе средстава.
Пријава на Јавни позив
Члан 15.
Пријаву на Јавни позив (у даљем тексту: Пријава) чине Образац пријаве и пратећа документација
која се уз њега подноси.
Образац пријаве на Јавни позив (у даљем тексту:
Образац пријаве) сачињава Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине, а предлаже га Комисија за доделу средстава, у складу са условима и критеријумима за доделу
средстава утврђених овом одлуком, а сагласност на
текст истог даје Градско веће Града Пожаревца.
Образац пријаве мора да садржи податке којима
се обезбеђују услови за упоредивост података који
су у њој садржани са потребама поступка оцене свих
пројеката и поступка контроле уговорних обавеза које
је корисник државне помоћи дужан да извршава.
Образац пријаве објављује се на званичној интернет страници града Пожаревца, а може се преузети
и у писарници Градске управе, у канцеларији број 9.
Инвеститор Пријаву подноси Градском већу
Града Пожаревца .
Пријава се подноси на српском језику.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема
Пријаве од стране писарнице Градске управе Града
Пожаревца.
Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:
1) Бизнис план и писмо о намерама, који у случају одобрење средстава по Јавном позиву
чини саставни део Уговора, а у коме се морају
јасно навести битни елементи за анализу квалитета инвестиционог пројекта:
1) референце инвеститора (препознатљивост
на тржишту, референце клијената, доса-

дашња 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 по-
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датке 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);
9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја
инвестиције и др).
10) јасан захтев за доделу средстава (назив
и величину учесника на тржишту, опис
пројекта, датум почетка и краја пројекта, планиран број новозапослених, фазе
запошљавања, локацију пројекта, преглед трошкова пројекта, инструмент и износ државне помоћи са детаљним описом
елемената директне инвестиције за чију
реализацију се конкурише).
2) извод регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне 2 године пословања, са налазом овлашћеног ревизора
(ако постоји законска обавеза прибављања
налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз
налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног
предлагача инвестиционог пројекта, или
изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
3) оригинал или оверена фотокопија извода из
Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици
Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има
седиште, не старији од три месеца, оверен од
стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик,
4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена државна помоћ, а ако јесте, или уколико је аплицирао
за средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да
поднесе писану изјаву по ком основу и у ком
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облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе,
а све не старије од 30 дана.
5) потврда о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за
стране инвеститоре који нису пословали у
Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији
и да нема ни резидентни ни нерезидентни
порески идентификациони број додељен у
складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
6) потврду о измирењу пореза на локалном нивоу, коју издаје Одељење локалне пореске
администрације Градске управе Града Пожаревца, не старије од 30 дана.
7) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број
запослених и врста радног ангажовања са
запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.
8) потписана Изјаву о сагласности да Одељење
за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне, 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 пријаве изричито изјави да ће те податке прибавити сам.
9) Изјава да није у групи повезаних лица у којој
су неки од чланова велики привредни субјекти;
10) Потврду Привредног суда/Прекршајног суда
да привредном субјекту није изречена правоснажна мера забране обављања делатности
у року од 2 године пре подношења пријаве на
Јавни позив (доказ не сме бити старији од 30
дана од дана објављивња Јавног позива);
11) Уверење из казнене евиденције издато од
стране Министарства унутрашњих послова
да лице није осуђивано;
12) Уверење основног/вишег суда да против
лица није покренут кривични поступак ( у
случају привредног друштва уверења за све
заступнике и власнике уколико су физичка
лица, а у случају предузетника достављају
се иста уверења за лице које је регистровало
обављање делатности као предузетник);
13) Уверење о броју стално запослених код послодавца, на неодређево време, у претходне
три године од дана објављивања Јавног позива, које издаје Централни регистар обавезног
социјалног осигурања;
14) Одговарајући извештај пословне банаке или
потврда Народне банке Србије да у периоду
од годину дана од дана објављивања јавног
позива није био у блокади дуже од укупно 6
месеци.
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15) Потврду Привредног суда да над привредном
субјекту није покренут стечајни поступак
или поступак ликвидације .
Подносилац пријаве није дужан да доставља
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим што је у обавези да
се у пријави позове на наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре, извод из Регистра понуђача и потврда Народне банке Србије).
Када се Јавни позив расписује за Меру 3 Програма,
а за инструмент 3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета,
у Јавном позиву навести да подносилац пријаве поред
обавезне пратеће документације наведене у претходном ставу од тачке 1. до 15. доставља и :
1) Важећу грађевинску дозволу,
2) Бизнис план са предвиђеним завршетком
градње и стицање употребне дозволе у року
који не може бити дужи од три године. Бизнис план који се односи на коришћење објекта
који је у градњи или је изграђен у посматраној
години, мора садржати о податке да ли и како
производни објекат утиче на запошљавање
нових радника, на повећање извоза и укупне
перформансе предузећа,
3) Одговарајућу пројектно - техничка докуметација у којој је јасно описана врста и количина
неопходног грађевинског материјала.
Такође, у Јавном позиву навести да привредни
субјекат које конкурише за овај инструмент мора
бити кумулативно власник и земљишта и објекта,
као и да 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.
Сва документација која се доставља на Јавни позив мора бити потписана и оверена печатом привредног субјекта, а све изјаве привредни субјект даје
под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу.
Због комплексности неке пријаве Комисија за
доделу средства 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.
Није могуће накнадно употпунити пратећу документацију која недостаје.
Ако подносилац Пријаве уз исту не поднесе сву
потребну пратећу документацију Пријава ће се сматрати непотпуна.
Пријава и приложена документација не враћају
се подносиоцу Пријаве.
Уколико Пријава има недостатке које спречавају
поступање по њој иста је неуредна.
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Утврђивање испуњености формалних услова за
доделу средстава
Члан 16.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца средине утврђује испуњеност
формалних услова за доделу средстава у складу са
овом одлуком и достављеном Пријавом.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине решењем одбацује неблаговремене Пријаве.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине решење одбације неуредне Пријаве и исто доставља подносиоцу
Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове из члана 15.
ове одлуке, Одељење за локални економски развој,
пољопривреду и заштиту животне средине у року
од 30 дана од дана подношења пријаве доноси решење којим одбацује Пријаву као непотпуну и исто
доставља подносиоцу Пријаве и исто доставља подносиоцу Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл.
6.и 7. ове одлуке Одељење за локални економски
развој, пољопривреду и заштиту животне средине
ће у року од 30 дана од дана подношења пријаве донети решење којим се одбацује Пријава као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве.
Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне Градске управе Града
Пожаревца доставља Комисији за доделу средстава
у року од 15 дана од дана подношења пријаве.
Анализа поднетог пројекта
Члан 17.
Анализу достављене Пријаве врши Одељење за
локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине.
Анализа се врши у складу са овом Одлуком а
на основу достављених Пријава, након чега се доставља Комисији за доделу средстава заједно са
Пријавом инвеститора.
Критеријум за анализу квалитета поднетог пројеката су дефинисани чланом 11. ове одлуке.
Aнализа обавезно садржи висину могућег износа средстава која се може доделити.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине може прибавити и друге потребне податке од релевантних
институција и захтевати додатна објашњења од инвеститора чија је Пријава благовремена и задовољава услове у складу са овом Одлуком.
На основу претходно сачињене анализе Комисија
за доделу средстава доноси закључак којим пред-
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лаже 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.
Комисија за доделу средстава
Члан 18.
Комисију за доделу средстава (у даљем тексту:“
Комисија“) образује Скупштина града.
Комисија има председника и осам чланова.
Председник и чланови Комисије имају заменике.
Мандат Комисије траје три године.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Градско веће доноси решење о додели средстава
у складу са овом одлуком и расположивим буџетским средствима на предлог Комисије
Решење из става 6. овог члана садржи нарочито
податке о пројекту и његовим елементима битним
за поступак уговарања доделе средстава, инвеститору односно кориснику средстава, о висини додељених средстава, средствима обезбеђења за додељена
средства и њиховог рока важења, односно разлоге
због којих средства нису додељена.
Комисија ради по Пословнику о раду.
Комисија може да предложи измену рокова,
смањење износа додељених средстава сразмерно
смањењу уговорних обавеза, признавање делимичног испуњења уговорних обавеза, а по образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и
предлоге за измене и допуне или раскид Уговора о
додели средстава и доноси закључке и препоруке
о даљим активностима на отклањању евентуалних
проблема у спровођењу пројеката.
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине пружа административно-техничку помоћ и предлаже председнику сазивање седнице Комисије, припрема
материјале за разматрање и одлучивање на седницама Комисије, даје потребне информације у вези
инвестиционих пројеката који су предмет разматрања Комисије, припрема записнике са седница и
поступа по одлукама Комисије и Градског већа.
Свим учесницима у поступку доделе средстава
по Јавном позиву Одељење за локални економски
развој, пољопривреду и заштиту животне средине
доставља решење Градског већа Града Пожаревца
у року од 45 дана од дана подношења пријаве , односно у року од 15 дана од предлога мера из става
9. овог члана.
Коначну одлуку о додели средства за меру 2 ,
инструмента 2.3 и меру 3, инструмент 3.3,3,4 и 3,5
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доноси Градско веће Града Пожаревца доношењем
решење о додели средства у складу са расположим
буџетским средствима а на предлог Комисије за доделу средстава.
Приговор на донета акта Одељења за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту
животне средине
Члан 19.
Приговор на решење Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине из члана 16. може се поднети Градском
већу Града Пожаревца у року од 15 дана од дана
пријема акта.
Градско веће Града Пожаревца одлучује о приговору из става 1. овог члана и доставља одговор подносиоцу пријаве у року од 30 дана од дана пријема
приговора.
VII
УГОВОР, НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Уговор о додели средстава
Члан 20.
Додела бесповратних средства државне помоћи
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину регулише
се закључењем Уговора којим се уређују међусобна
права и обавезе имеђу Град Пожаревца, као даваоца
даваоца средства државне помоћи и инвеститора,
као корисника средстава државне помоћ, у складу са
донетим решењем Градског већа Града Пожаревца.
Бизнис план којим се Инвеститор пријављује за
доделу средстава по овој одлуци, чини саставни део
Уговора.
Текст уговора о додели средстава утврђује Градско веће Града Пожаревца, на предлог Комисије за
доделу средства.
Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника државне помоћи не
испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.
Када постоје оправдани разлози да ће негативне последице неизвршења уговорених обавеза
од стране корисника средстава наступити пре седнице Градског већа Града Пожаревца, на предлог
Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине и Комисије за надзор може да раскине уговор, а надлежна градска управа за финасије да наплати средства обезбеђења о
чему се Градско веће Града Пожаревца обавештава
на првој наредној седници.

22. децембар 2021.

Исплата додељених средстава
Члан 21.
Исплата додељених средстава државне помоћи
из буџета Града Пожаревца за 2022.годину врши се
у складу са Уговором, а на основу захтева за пренос
средства који корисник средства државне помоћи
подноси Одељењу за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца. Уз захтев се подноси и одговарајућа правдајућа документација.
Корисник средства државне помоћи је у обавези да отвори посебан наменски динарски подрачун
код Управе за трезор, те да исти наведе у захтеву за
пренос средстава.
Средства обезбеђења
Члан 22.
Након доношења решења о додели средства, најкасније у року од 45 дана од дана доношења Решења о додели средстава, а пре закључења уговора, инвеститор
-привредни субјект коме су одбрена средства за неки од
инструмената у окиру Мере 2. -Привлачење инвеститора или за инструменте 3.1, 3.3, и 3.4 у оквуру Мере
3-Подстицање конкурентности, је у обавези да Граду
Пожаревцу достави средства обезбеђења, и то:
1) банкарску гаранцију за добро извршење посла
у висини субвенције, са роком који мора покривати целокупан уговорени период извршења
посла плус три месеца. Банкарска гаранција
може гласити на 12 месеци плус три месеца, са
обавезом да на дан истека периода од 12 месеци, а најкасније седам дана пре истека периода
од 12 месеци плус три месеца, достави нову
банкарску гаранцију или измењену гаранцију
којом се продужава период важења за нови
рок од 12 плус три месеца, а све до коначне
испуњености обавеза по уговору. Може да достави банкарску гаранцију која гласи на пет +
пет година и три месеца (за велике привредне
субјекте), односно три + три године и три месеца (за микро, мале, средње привредне субјекте и предузетнике). Банкарску гаранцију која
је безусловна и платива на први позив у корист
Града Пожаревац, а издаје је пословна банка
регистрована на територији Републике Србије.
2) две потписане бланко соло менице у корист
Града Пожаревца, као даваоца подстицајних
средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне камате
у тренутку попуњавања менице, а у складу
са законом који утврђује висину стопе законске камате које су снабдевене клаузулом “без
протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране су у регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, оверене од стране лица овлашћеног за
заступање примаоца подстицајних средстава .
Исплаћена средства морају бити обезбеђена
средствима обезбеђења у складу са Уговором.

22. децембар 2021.
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Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана
повраћаја укупног износа исплаћених средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или
делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, може по основу издате банкарске гаранције,
и бланко соло менице, да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
VII
ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКАТА
Комисија за надзор
Члан 23.
Комисију за надзор образује Градско веће.
Комисија за надзор има председника и осам чланова.
Мандат Комисије траје три године.
Предсеник и чланови Комисије за надзор имају
заменике.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Председник или члан Комисије за надзор не
може бити истовремено и председник или члан
Комисије за доделу средстава подстицаја, чиме се
спречава потенцијални сукоб интереса.
Комисија за надзор ради у складу са Пословник
о раду 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 ове одлуке и 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 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.
Комисија за надзор подноси Градском већу Града Пожаревца извештај о свом раду као и извештај
о додељеним средствима по овом Програму. У наведеном извештају достављају се анализа о резултатима Програма, квалитету постављених мера, њиховој
реализацији, предузетим мерама и активностима Ко-
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мисије 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.
Извештаји које подноси корисник средстава
државне помоћи
Члан 24.
Корисника средстава државне помоћи je дужан
да Комисији за надзор и Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне
средине достави:
1) извештај независног ревизора о пословању на
крају сваке године, укључујући и период из члана 11. ове одлуке који садржи посебан налаз о
степену испуњења обавеза из Уговора и Пријаве;
2) извештај независног ревизора на крају инвестиционог периода о испуњености свих
обавеза корисника средстава утврђених Уговором и Пријавом, заједно са извештајем
овлашћеног проценитеља о вредности унете
половне опреме;
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности друге унете имовине, ако постоји;
4) извештај са подацима о броју запослених, висини исплаћених зарада, пореза и доприноса
за све запослене, за сваки месец, у року од
месец дана након исплате последње зараде у
току пословне године, укључујући и период из
члана 11. став 1. тачка 2. и члана 11. став 2. ове
одлуке, са документацијом, односно исправама којима се доказују наводи из тог извештаја.
Извештаје из става 1. Комисија за надзор доставља Градском већу.
Контрола над реализацијом пројекта и
испуњење уговорених обавеза
Члан 25.
Комисија за надзор прати динамику реализације
пројекта и испуњавање уговорних обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља Градском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке
и информације о свим елементима пројекта, а обавезно садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно проценитеља, са посебним освртом на податке
релевантне за праћење извршења уговорних обавеза корисника;
2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања наведене у Пријави на основу које је донета одлука о додели средстава;
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3) информације о кретању броја нових радних
места отворених код корисника средстава и висине
исплаћених зарада;
4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза од стране корисника средстава и
критичним роковима за извршење активности додатне контроле;
6) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисника државне помоћи сусреће
при реализацији инвестиционог пројекта, а на основу
извештаја које доставља корисника државне помоћи ;
7) друге информације од значаја за реализацију
предметног пројекта и програма локалног економског развоја који могу бити угрожени поступањем
корисника средстава.
Члан 26.
Градско веће Града Пожаревца може прописати ближе услове реализације Програма локалног
економског развоја Града Пожаревца за период од
2021. до 2023.године, а у току 2022. године, услове
и начин домаћих и страних улагања у Град Пожаревац и критеријуме за доделу средстава из буџета
Града Пожаревца .
Обавезује се Одељење за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца да води евиденцију улагања од локалног значаја и потрошњу средстава и извештава о додељеној помоћи Комисију
за контролу државне помоћи, а у складу са Уредбом о додели државне помоћи, Закона о улагањима
(„Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18), члану 8.
став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), члану 5. Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи („Службени
гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 ,
119/14 и 23/21 –др.уредбе и 62/21-др.уредбе) и Програмом локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. – 2023.годину.
Ступање на снагу
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Пожаревца”, а примењиваће се од 01. јануара 2022.године.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-16

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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Скупштина града Пожаревца, на основу члана 2.
став 3. тачка 1) и 2), члана 4. став 3. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32.
став 1. тачка 6) у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Србије››, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 –
др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став
1. тачка 8) и 22) Статута Града Пожаревца (‘’Службени лист Града Пожаревца’’, број 10/18, 12/18-исправка и 10/19), на седници одржаној 22. децембра
2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни одлуке о водоводу и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 7/21) у члану 6. став 2.
додаје се тачка 19. која гласи:
„Континуирано
изјашњавање
корисника
комуналних услуга о квалитету пружања комуналне
услуге од стране Предузећа, биће организовано
електронским путем у виду анкете на званичној
интернет страници Града Пожаревца, као и
Предузећа – вршиоца комуналне делатности из
члана 3. став 1. одлуке. Резултати анкете чине
саставни део годишњих извештаја о раду.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-17

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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Скупштина града Пожаревца, на основу члана 2.
став 3. тачка 6а), члана 4. став 3. и члана 13. став 1. и
2. Закона о комуналним делатностима (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 88/11, 104/16 и
95/18), члана 32. став 1. тачка 6) у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 8) и 22) Статута Града
Пожаревца (‘’Службени гласник Града Пожаревца’’,
број 10/18, 12/18-исправка и 10/19), на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

Скупштина Града Пожаревца, на основу члана
2. став 3. тачка 9) и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр.
88/11, 46/14 - УС, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1.
тачка 6), у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 39. став 1. тачка 8) и 22) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19), на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о обављању
комуналне делатности погребна делатност на
територији Града Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналне делатности
погребна делатност на територији Града Пожаревца
(„Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19 и 9/19)
мења се члан 6. и гласи:
„Континуирано изјашњавање (најмање једном
годишње) корисника комуналних услуга о квалитету
пружања комуналне услуге од стране Субјекта који
врши комуналну делатност, биће организовано
електронским путем (у виду анкете) на интернет
презентацији Субјекта који врши комуналну
делатност, односно интернет презентацији Града
Пожаревца.“

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о пијацама
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Сл. гласник Града
Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 3/17, 13/19 и 7/21) у члану 4. додаје се став 3. који гласи:
„При обављању делатности управљања пијацама, Предузеће из става 1. овог члана је дужно да
обезбеди минималне кадровске и техничке капацитете прописане Уредбом о начину и условима
за отпочињање обављања комуналних делатности
(“Службени гласник РС”, бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“

„Досадашњи чланови од 6. до 8. постају чланови
од 7. до 9.“

Члан 2.
У члану 5. Одлуке додаје се став 3. који гласи:
„Континуирано изјашњавање корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналне
услуге од стране Предузећа, биће организовано
електронским путем у виду анкете на званичној интернет страници Града Пожаревца, као и Предузећа
– вршиоца комуналне делатности из члана 4. став
1. Одлуке. Резултати анкете чине саставни део годишњих извештаја о раду.››

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Града Пожаревца”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

Члан 2.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-18

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

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-19

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 2.
став 3. тачка 10) и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6), у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 7. став 1. Закона о путевима («Службени
гласник РС», бр. 41/18 и 95/18 - др. закон) и члана
39. став 1. тачка 8) и 22) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19), на седници одржаној 22.
децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о управљању, заштити
и одржавању општинских путева, улица и
некатегорисаних путева
Члан 1.
У Одлуци о управљању, заштити и одржавању
општинских путева, улица и некатегорисаних путева („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 9/19) у члану 6. додаје се став 3. који гласи:
„Континуирано изјашњавање корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналне услуге од
стране Предузећа, биће организовано електронским
путем у виду анкете на званичној интернет страници
Града Пожаревца, као и Предузећа – вршиоца комуналне делатности из члана 5. Одлуке. Резултати анкете чине саставни део годишњих извештаја о раду.“
Члан 2.
После члана 11. Одлуке додаје се члан 11а и гласи:
„Управљач локалних путева врши инвеститорску
функцију на пројектовању и одржавању локалних
путева или врши уступање радова на пројектовању,
одржавању или стручном надзору локалних путева
субјектима који испуњавају законом прописане услове за вршење наведених послова, а у складу са
законом и интерним актом.
Управљач локалних путева врши функцију инвеститора за рачун Оснивача који има право својине на путевима на којима му је поверио функцију Управљача.“

22. децембар 2021.

Члан 3.
У члану 37. Одлуке додаје се став 3. који гласи:
„При обављању делатности одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица, Управљач
локалних путева је дужан да обезбеди минималне
кадровске и техничке капацитете прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности (“Службени гласник РС”,
бр. 13/18, 66/18 и 51/19)“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-20

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу чл. 76. и 77. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, број 21/16,
113/17, 95/18, 113/17-др. закон и 114/21) и члана 39.
став 1. тачка 20) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 22. децембра 2021. године, усваја

КАДРОВСКИ ПЛАН
ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА И СЛУЖБУ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 129 – Број 14

I. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених према звањима и занимањима на дан 16. децембар 2021. године
На неодређено време

Број извршилаца

А) Службеници на положају
Начелник управе – Положај у I групи
Заменик начелника управе – Положај у II групи

1
-

Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

39
64
22
8
2
47

В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно
На одређено време

11
7
201
Број извршилаца

А) у Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник

-

Б) због повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Млађи референт
Намештеник - Четврта врста радних места
Укупно

6
4
2
5
1
3
21

II Приказ броја запослених према звањима и занимањима који су потребни у 2022. години
На неодређено време

Број извршилаца

А) Службеници на положају
Начелник управе - Положај у I групи
Заменик начелника управе –Положај у II групи

1
1

Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник

40
75
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Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

16
9
2
55

В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

11
8
218

Укупно

На одређено време

Број извршилаца

А) У Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник

1
1

Б) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Намештеник - Четврта врста радних места

6
4
2
4
3
21

Укупно

II. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених на дан 16. децембар 2021. године.
На неодређено време
Градски правобранилац – постављено лице
Заменик Градског правобраниоца – постављено лице
Виши референт- службеник на извршилачком радном месту
Укупно

Број извршилаца
1
4
2
7

Укупно

Број извршилаца
1
1

На одређено време
Млађи сарадник- службеник на извршилачком радном месту

II Приказ броја запослених који су потребни у 2022. години.
На неодређено време
Градски правобранилац – постављено лице
Заменик Градског правобраниоца – постављено лице
Млађи сарадник- службеник на извршилачком радном месту
Виши референт- службеник на извршилачком радном месту
Укупно

Број извршилаца
1
4
1
2
8

22. децембар 2021.
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III. СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених на дан 16. децембар 2021. године.
На неодређено време
Руководилац интерне ревизије – постављено лице
Интерни ревизор
Ук у п н о

Број извршилаца
1
1

II Приказ броја запослених који су потребни у 2022. години.
На неодређено време
Руководилац интерне ревизије – постављено лице
Интерни ревизор (самостални саветник)
Интерни ревизор (саветник)
Укупно

Број извршилаца
1
1
1
3

IV. Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, а примењује се почев од 1. јануара 2022 године.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу члана 99. става 5. Закона 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 50/13 - одлука УС 98/13, - одлука УС
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и
52/21) и члана 39. став 1. тачка 25) Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр.10/18, 12/18(исправка) и 10/19),
Скупштина Града Пожаревцa, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је
Програм отуђења грађевинског земљишта
из јавне својине
Града Пожаревца у 2022. години
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
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II Предлог локација које се отуђују
1.Локација „Северни блок индустријске зоне”
у Пожаревцу
Ова локација уређена је на основу Плана детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне”
у Пожаревцу .
1. Границе локације:
Предметни простор ослања се на улицу Илије
Гојковић , на северној страни а са јужне стране локалним путем на улицу Ђуре Ђаковића.Улица Илије
Гојковића ‘’ГП Пожаревца 2025’’ дефинисана је као
градска саобраћајница са укупном ширином регулације од 15,50м тренутно њена регулација на терену
је недефинисана. Улица Ђуре Ђаковића према ГП
Пожаревца до 2025. дефинисана је као градска магистрала са укупном ширином регулације од 17,00м.

I Увод
II Предлог локације која се отуђује
Локација - ‘’Северни блок индустријске зоне ‘’ у
Пожаревцу
I Увод
Чланом 99. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се отуђење грађевинског земљишта у јавној својини (када је власник јединица локалне самоуправе) врши јавним надметањем или прикупљањем
понуда - јавним огласом, по тржишним условима и
у складу са Законом о планирању и изградњи. Под
отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности између власника грађевинског
земљишта у јавној својини и власника у приватној
својини, у ком случају се не спроводи поступак јавног
надметања односно прикупљања понуда. Поступак
спроводи јединица локалне самоуправе. Грађевинско
земљиште у јавној својини отуђује се лицу које за то
земљиште понуди највећу цену (која се накнадно не
може умањити). Изузетно од ове одредбе, грађевинско земљиште може се отуђити и по нижој цени или
без накнаде уколико се прибави сагласност Владе Републике Србије и уколико се на овај начин реализује
инвестициони пројекат којим се унапређује локални
економски развој јединице локалне самоуправе. Процедуру отуђења и давања у закуп земљишта у јавној
својини Града Пожаревца, спроводи Град Пожаревац,
по програму отуђења и давања у закуп, чији предлог
утврђује Градско веће Града Пожаревца, а усваја га
Скупштина Града Пожаревца.
Грађевинско земљиште у јавној својини Града
Пожаревца не може се отуђити или дати у закуп
уколико није донет плански документ на основу
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола, као и да грађевинско земљиште које
се отуђује представља грађевинску парцелу.

Ослонац саобраћајног повезивања простора намењеног малим и средњим предузећима са пословним, производним и комерцијално-услужним делатностима чини улица Ђуре Ђаковића и траса улице
Илије Гојковића. Ове две саобраћајнице повезују
се попречном комуникацијом која делимично прати трасу дефинисану урбанистичким пројектом, а
делимично новом трасом између трафо-станице и
„Енела“. Уведена је сервисна саобрађајница уз улицу Ђуре Ђаковића како би се смањио број прикључака на трасу градске магистрале и на тај начин
допринело несметаном одвијању саобраћаја на
главном градском улазно-излазном правцу.
Регулација је прилагођена потребама коришћења
простора нудећи висок ниво услуга за све кориснике.
Јавно паркирање се планира уз сервисну саобраћајницу - коловозну површину.
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2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Општа правила уређења
4.1.1. Намена површина и начин коришћења
земљишта
У оквиру обухвата предметног Плана дефинисане су површине у оквиру грађевинског подручја
грађевинског земљишта јавне намене и површине
грађевинског земљишта других намена са претежним, допунским и пратећим наменама истог.
Зона – целина А1 – претежна намена мали производни погони мала привреда; пословно- комерцијални садржаји као допунска ; пратећа намена
складишта и магацински простори
Зона – целина А1.1. – претежна намена мали
производни погони
У оквиру ове зоне целина која би се реализовала
у оквиру прве подфазе као претежна намена дефинисани су мала привреда, мали производни погони
и пословно- комерцијални садржаји као допунска ,
као пратећа намена складишни , магацински простори у функцији претежне и допунске делатности.
Зона –целина А2 површине–претежна намена
пословно комерцијална делатност, допунска намена
специјализоване производње, пратећа услужно-комерцијалне делатности са допунским наменама специјализовне производње (специјализовани производни
погони, складишта, хладњаче) и пратећим услужно- комерцијалним садржајима (културно-забавни, спортско
рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи и др.специјализоване услуге).
Зона –целина А2.1. –претежна намена пословно- комерцијална делатност; допунска намена специјализоване производње; пратећа услужно-комерцијалне делатности.
Зона –целина А3 – претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским
простором.
Она представља зону комплекса постојећих објеката ‘’Енела’’ и већ се развила у специјализовани производни и пословно трговачки комплекс чији развој
даље унапређује, палету и квалитета услуга (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи
и др.специјализоване услуге) који се могу развити у
оваквом комплексу који тежи да задовољи све потребе кориснике . У зони комплекса ‘’Енела’’ формиран је већ и ‘’Царински терминал’’ који ће допринети
даљем развоју комплетне зоне обухвата овог Плана.
Зона –целина А3.1. –претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.
Ова зона-целина представља део зоне комплекса
‘’Енела’’ који је настао формирањем саобраћајнице
‘’ул.Нове 4’’ која повезује Улицу Ђуре Ђаковића и
улицу Илије Гојковића. Могуће је и формирање засебних мањих производних погона.
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Зона –целина А4 –претежна намена електродистрибуција
Ова зона-целина представља зону комплекса
Трафо станице Т.С.35/10 kV ‘’Пожаревац 2’’ у оквиру које је могућа даља трансформација постојеће
трафо станице на виши напонски ниво 110 kV.
2.2. Правила уређења за зоне и целине
дефинисане на грађевинском земљишту других
намена
У оквиру концепта плана дефинисана је прва
подфаза (зона обрађена напред наведеним усвојеним урбанистичким пројектом) и друга подфаза, које
су обе дефинисане са претежном наменом производном и пословном, а као допунским комерцијалним
садржајима. Према нивоу еколошког оптерећења ГП
Пожаревац 2025. у зони обухвата овог Плана могу
се реализовати три категорије привредних предузећа
: категорија А, категорија Б и категорија В.
Категорија А - мале фирме које према нивоу
еколошког оптерећења могу бити лоциране и унутар стамбених насеља и не утичу негативно на суседно становништво, као што су пекарске и посластичарске радње, технички сервиси;
Категорија Б - мале и средње фирме које према
нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране
на рубним деловима стамбеног насеља тако да њихове функције не утичу негативно на суседно становништво, као што су веће електромеханичарске
радионице, складишта грађевинског материјала,
прерада пластичних маса, фабрике хлеба и друго;
Категорија В - фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на одређеном
одстојању од стамбеног насеља тако да њихова
функција на том растојању не утиче негативно на
суседно становништво, као што су тржни центри и
већа складишта, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд. У овој категорији морају се
спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и
организационе мере заштите животне средине.

Страна 134 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2.3. Правила грађења објеката на комплексима
индустрије, грађевинарства, занатске производње,
мануфактурне производње и складишта
Намена:
- индустријска производња
- мали производни погони
- грађевинарство
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта
Парцела:
- минимална површина парцеле ………......1.500 m2
- минимална ширина парцеле …………....…... 20m
Индекс или степен изграђености «И»
- максимални индекс или степен изграђености «И»
на парцели површине:
- до 0,5 ха …………………………... 0,8
- од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 0,7
- од 1 ха до 3 ха…………………….. 0,6
- преко 3 ха ……………………….... 0,5
Индекс или степен заузетости «З»
- до 0,5 ……………………………... 70%
- од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 60%
- од 1 ха до 3 ха…………………….. 50%
- преко 3 ха ……………………….... 40%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1 hа……………....…………… 20%
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1-3 hа………………….…………. 2
− минимални проценат зелене површине
на парцели преко 3 hа……………………...... 30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката ....…………… П+1
- максимална висина објекта ……………… 15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 m искључиво у случају да је условљена
технолошким процесом)
- спратност помоћних објеката ………………. П+0
- максимална висина помоћног објеката .……. 5,0 m
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије
објекта од регулационе линије парцеле …. 10,0 m
односно 15,0 m у складу са графичким прилогом
План регулације зона- целина са правилима грађења
(изузетно се на регулационој линији може градити
објекат портирнице)
- минимално растојање објекта од бочних
граница парцеле ……………….............…...… 5,0
- минимално растојање објекта од бочних
суседних објеката…...................................… 10,0 m
- минимално растојање два објекта на парцели ½
висине вишег објекта, не може бити мање од 4,0m
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле
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-Помоћни објекти…………………………….. 6,0 m
-Објекти главне намене.....................................10,0 m
-за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле у складу са параметрима датим у поглављу
5.5.Правила за паркирање.
2.4. Правила грађења за Пословнокомерцијалне објекте
Намена:
- услужно-трговинске делатности:
- робне куће, тржни ценри, занатски центри, мегамаркети,супер-маркети,
- пословно-комецијалне делатности:
- банке, административни центри локалне управе,пословни објекти државних органа, пословни
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи,
пословни објекти за рентирање
- туристичке активности:
- хотели, мотели, ресторани и други угоститељски
објекти
Парцела:
- минимална површина парцеле ………...... 1.500 m2
- минимална ширина парцеле ……………..… 20 m
Индекс или степен изграђености «И»
- максимални индекс или степен изграђености
«И» на парцели површине:
- до 0,5 hа …………………………... 0,8
- од 0,5 до 1 hа ..……………..…….. 0,7
- од 1 hа до 3 hа…………………….. 0,6
- преко 3 hа ……………………….... 0,5
Индекс или степен заузетости «З»
- до 0,5 ……………………………... 70%
- од 0,5 до 1 hа.... ………………….. 60%
- од 1 до 3 hа…....………………….. 50%
- преко 3 hа ……………………….... 40%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1 hа…………...………………. 20%
− минимални проценат зелене површине
на парцели до 1-3 hа………………………… 25%
− минимални проценат зелене површине
на парцели преко 3 hа…………………….… 30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката .. По+П+2+Пк
- максимална висина објекта ……..………… 15,0 m
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15m у случају да је условљена технолошким процесом и специфичном наменом која захтева
посебно архитектонско обликовање)
- спратност помоћних објеката ……………….. П+0
- максимална висина помоћног објеката .…… 5,0 m
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Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије
објекта од регулационе линије парцеле ...… 10,0m
односно 15,0 m у складу са графичким прилогом
План регулације и зона целина са истим правилима
грађења (изузетно се на регулационој линији може
градити објекат портирнице)
- минимално растојање објекта од бочних
граница парцеле ……………….………….… 5,0 m
- минимално растојање објекта од бочних
суседних објеката ……………………..…… 10,0 m
- минимално растојање два објекта на парцели ½ висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0 m)
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле
- Помоћни објекти…………………………….. 6,0 m
- Објекти главне намене....................................10,0 m
- за изграђене објекте важе постојећа растојања
Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле
у складу са параметрима датим у поглављу 5.5.Правила за паркирање.
3. Инфраструктурна опремљеност
Локација је опремљена следећим објектима комуналне и друге инфраструктуре:
3.1. Локална путна мрежа I фазе - сачињавају
улице које омогућавају приступ на локацију а. из
правца Улица Ђуре Ђаковића (јужно) и б. наставак
Улица Илије Гојковића (северно) и в. новоизграђене
улице: Нова 1, Нова 2 и Нова 3 – које чине новоизграђену мрежу унутар блока као приступне саобраћајнице према грађевинским парцелама.
Унутар блока саобраћајнице су дефинисане тако да
пратећи парцелацију све парцеле добију непосредан
приступ површинама јавне намене како би се створили услови да се простор приведе планираној намени.
Истовремено, пажљивим одабиром траса остављен је
маневарски простор да се посматране површине могу
прилагодити будућим потребама власника (корисника).
3.2. Електроенергетска мрежа са припадајућим МБТС и јавном расветом – изведени су
радови на две МБТС 10/0,4kV („Индустријска зона
4“ и „ Индустријска зона 6“) са припадајућим напајајућим кабловским водом као и одговарајућим
уличним расплетом подземне нисконапонске
мреже 0,4kV који омогућава прикључење и напајање будућих објеката на локацији. Изграђена је
и одговарајућа јавна расвета.
3.3.Водоводна мрежа –линијски комунални инфраструктурни објекат- цевоводна мрежа за напајање локације водом од прикључка са постојеће мреже Ø150mm
из Улице Ђуре Ђаковића и даље уличном мрежом до
грађевинских парцела и прикључка објеката.
3.4. Фекална канализација – у оквиру локације
унутар трасе уличне мреже изграђена од мреже ПВЦ
цеви Ø250mm које се уливају у постојећи фекални
колектор и омогућава прикључивање будућих објеката и на овај комунални инфраструктурни објекат.
3.4 Кишна канализација – изграђена на траси
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новоформираних улица унутар локације различитог
пречника од Ø250mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø700mm
и Ø250mm, са прикључењем на кишни колектор
Ø1600mm који је трасиран по ободу локације.
4. План парцелације-Грађевинске парцеле за
отуђење
-Грађевинске парцеле које се слободне и планирају се за отуђење на локацији „Северни блок индустријске зоне ‘’ у Пожаревцу су:
Блок А1
кп.бр.6780/27 -површине
22ари 83м2
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/28 -површине
18ари 16 м2
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/29 - површине
16,00 ари
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/35 -површине
18ари 72м2
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/36 -површине
21ар 42м2
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/38-површине
21ар 51 м2
извод из листа непокретности бр.5450
Блок А1.1
кп.бр.6780/46-површине
19ари 21м2
извод из листа непокретности бр.5450
Блок А2
кп.бр.6780/1 - површине
92ари 66 м2
извод из листа непокретности бр.5450
кп.бр.6780/2 - површине
1ха70ари 70 м2
извод из листа непокретности бр.5450
Блок А2.1
кп-бр-6780/57-површине
40ари 36м2
извод из листа непокретности бр. 1075
кп.бр.6780/73-површине
72ари 16 м2
извод из листа непокретности бр.16172
Одлуком о покретању поступка за отуђење
грађевинског земљишта по овом програму, утврђује
се грађевинско земљиште са означеним појединачним катастарским парцелама.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 63. став 2. и члана 64. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. став 1. и 3. у вези
са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21
– др. закон) и члана 39. став 1. тачка 13), а у вези са
чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

На основу чл. 59. став 2., 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став
1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16
- др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39.
став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о усвајању Информације о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних
предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о
јавним предузећима, а чији је оснивач Град
Пожаревац за трећи квартал 2021. године
I
Усваја се Информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала
и других облика организовања на која се примењује
Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град
Пожаревац за трећи квартал 2021. године, бр. 08023-75/2021 од 13.12.2021. године, која чини саставни део овог решења.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ Пожаревац за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања за
2022. годину ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац,
бр. 01-7933/1 од 10.12.2021. године, донет Одлуком
Надзорног одбора бр. 01-7967/2 од 14.12.2021.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-8-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став
1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16
- др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39.
став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Топлификација“ Пожаревац
за 2022. годину

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-8-3

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

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2022.
годину, бр. 6466 од 26.11.2021. године, донет Одлуком
Надзорног одбора бр. 6404-2 од 30.11.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-8-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11)
и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јaвног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Пожаревац за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања за 2022. годину ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац, бр. 01-9725/2 од
10.12.2021. године, донет Одлуком Надзорног
одбора, бр. 01-9725/1 од 10.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
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На основу чл. 59. став 2., 3. и 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11)
и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Љубичево“ Пожаревац за 2022. годину, бр. 781
од 14.12.2021. године, донет Одлуком Надзорног
одбора Предузећа, бр. 783/2 од 16.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-8-4

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈП „Љубичево“ Пожаревац у 2022. години,
бр. 782 од 15.12.2021. године, донет одлуком Надзорног одбора бр. 783/3 од 16.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-9

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

I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревца за 2022. годину,
бр. 3359 oд 30.11.2021. године, донет Одлуком
Надзорног одбора, бр. 3360 од 30.11.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-8-5

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21-др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јaвног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2022. годину

22. децембар 2021.
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На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Посебан програм
намене и динамике коришћења
буџетских средстава за 2022. годину ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац
I
Даје се сагласност на Посебан програм намене
и динамике коришћења буџетских средстава ЈКП
„Водовод и канализације“ Пожаревац за 2022.
годину, бр. 01-9726/2 од 10.12.2021. године, донет
Одлуком Надзорног одбора, бр. 01-9726/1 од
10.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-10

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

27
На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца,
на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

26
На основу чл. 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21 - др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Посебан програм
коришћења наменских средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине града Пожаревца
ЈКП „Комуналне службе“ за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Посебан програм коришћења
наменских средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине града Пожаревца ЈКП „Комуналне
службе“ за 2022. годину, бр. 01-8034/1 од 15.12.2021.
године донет од стране Надзорног одбора предузећа
(Одлука бр. 01-8034/2 од 15.12.2021. године).

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац за период 2022 – 2026. године
I
Даје се сагласност на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац за период 2022 –
2026. године, бр. 01-7029/1 од 19.10.2021. године,
усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 01-7039/3 од
22.10.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-12-1

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

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-11

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

Страна 139 – Број 14

_____________________________________
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На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца,
на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац
за период 2022 – 2026. године

Страна 140 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
Даје се сагласност на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац за период 2022 – 2026. године, бр. 019724/2 од 10.12.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 01-9724/1 од 10.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

30
На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац за период 2022 – 2026. године

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-12-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

I
Даје се сагласност на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац за период
2022 – 2026. године, бр. 2885 од 11.10.2021. године,
усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 2886 од
11.10.2021. године
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-12-4

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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП „Љубичево“
Пожаревац за период 2022 – 2026. године
I
Даје се сагласност на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за период од 2022-2026. године, број 732
од 26.11.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног
одбора бр. 736/2 од 26.11.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-12-3

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

22. децембар 2021.

_____________________________________
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На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прву измену и допуну
дугорочног плана пословне стратегије и развоја
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за
период 2017 – 2027. године

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 141 – Број 14

I
Даје се сагласност на Прву измену и допуну
дугорочног плана пословне стратегије и развоја
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период
2017 – 2027. године, бр. 01-9730/2 од 10.12.2021.
године, усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 019730/1 од 10.12.2021. године.

-Ценовник радова на одржавању прилазних путева
у Пожаревцу, број 01-7905/4 од 09.12.2021. године,
- Ценовник радова на одржавању Спомен парка „Чачалица“ у Пожаревцу, број 01-7905/5 од
09.12.2021. године,
- Ценовник услуга „Прихватилиште за псе и мачке
луталице“, број 01-7905/6 од 09.12.2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

II
Ово решење и ценовник Јавног комуналног
предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-13

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16
и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 39. став 1. тачка 47) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр.10/18, 12/18- исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на повећање цена услуга
Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ Пожаревац од 01.01.2022. године
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање цена услуга
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац, број 01-8003/1 од 01.01.2022. године,
усвојен Одлуком Надзорног одбора број 01-7969/1
од 14.12.2021. године, и то:
- Ценовник радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу и Костолцу, број 01-7905/1 од
09.12.2021. године,
- Ценовник радова на одржавању јавних зелених површина у Пожаревцу, број 01-7905/2 од
09.12.2021. године,
- Ценовник радова на одржавању јавних зелених површина у Костолцу, број 01-7905/3 од
09.12.2021. године,

III
Повећање цена услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац, број 018003/1 од 14.12.2021. године, прихваћен Одлуком
Надзорног одбора број 01-7969/1 од 14.12.2021. године, примењиваће се 01.01.2022. године.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-21

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

Страна 142 – Број 14
33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 143 – Број 14

Страна 144 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 145 – Број 14

Страна 146 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 147 – Број 14

Страна 148 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

34
На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16 и 88/19), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 21. став 1. Одлуке о обављању
комуналних делатности на територији Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 3/17) и члана 39. став 1. тачка 47) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац за 2022.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник услуга
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2022.
годину, бр. 01-9317/3 од 29.11.2021. године, усвојен
Одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. бр. 019317/2 од 29.11.2021. године.

22. децембар 2021.

II
Ово решење и Ценовник услугa ЈКП „Водовод и
канализација“ Пожаревац за 2022. годину објавити
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
III
Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2022. годину, бр. 01-9317/3 од
29.11.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа, бр. 01-9317/2 од 29.11.2021. године,
примењиваће се од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-22

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

22. децембар 2021.
35

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 149 – Број 14

Страна 150 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 151 – Број 14

Страна 152 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 153 – Број 14

Страна 154 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 155 – Број 14

Страна 156 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 157 – Број 14

Страна 158 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 159 – Број 14

Страна 160 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

36
На основу члана 29. став 1. тачка 11) Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.
87/18) и члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града
Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Констатује се да Марку Марјановићу престаје
мандат вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“, Пожаревац
дана 01. јануара 2022. године.
II
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-23-1

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

I
Усваја се План рада Градског штаба за ванредне
ситуације на територији Града Пожаревца за 2022.
годину, сачињен од стране Градског штаба за ванредне ситуације број 012-82-70/2021 од 16. децембра 2021. године, који је саставни део овог решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-24

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и члана 39. став
1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 22. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“, Пожаревац

Страна 161 – Број 14

_____________________________________
38
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана
66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 22.
децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“, Пожаревац
I
Именује се Марко Марјановић, за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“, Пожаревац почев од 02.
јануара 2022. године, до именовања директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“,
Пожаревац по спроведеном јавном конкурсу, а не
дуже од једне године.
II
Вршилац дужности директора из става 1. овог
решења има сва права, обавезе и овлашћења која
има директор јавног предузећа.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“, „Службеном гласнику Републике Србије“
и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези члана 25. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка
13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19).
Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на вршиоца дужности директора, те у ставу 4.
упућује на члан 25. истог закона, који прописује услове за именовање директора јавног предузећа.
У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи прописано је да Скупштина општине
у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове
предвиђене овим законом за органе општине, као и
друге послове утврђене законом и статутом града,
док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог
закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа
чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
Дана 01. јануара 2022. године, Марку Марјановићу престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“ Пожаревац због истека периода на који
је именован, па је у циљу обезбеђивања услова
за несметано функционисање предузећа до спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“ у Пожаревцу, неопходно именовати вршиоца дужности
директора.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење решења
Након процене финансијских ефеката решења на
буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење
овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града
Пожаревца.
Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати
жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од
дана његовог пријема.

22. децембар 2021.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-23-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу члана 18. Одлуке о условима и начину
реализације Програма локалног економског развоја
Града Пожаревца за период од 2021.године до 2023.
године, а у току 2022. године („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), члана 39. став 1. тачка 8) 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 22. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o образовању Комисије за доделу средстава
1. Образује се Комисија за доделу средстава, (у
даљем тексту: Комисија), на мандатни период
од три године и у Комисију се именују:
За председника Комисије
Славиша Алексић, заменик Градоначелника Града Пожаревца,
За заменика председника Комисије
Мр Владимир Петровић, члан Градског већа Града Пожаревца
За чланове Комисије и заменике чланова Комисије:
1. Марко Милојевић, члан Градског већа Града
Пожаревца, члан Комисије,
Срђан Милетић, члан Градског већа Града Пожаревца, заменик члана Комисије,
2. Милка Савић, НСЗ -Филијала Пожаревац, члан
Комисије
Наташа Јездимировић, НСЗ -Филијала Пожаревац, заменик члана Комисије,
3. Ивана Лазић, Одељење за буџет и финансије,
члан Комисије
Сања Марјановић, Одељење за буџет и финансије, заменик члана Комисије,
4. Мирослава Богдановић, Служба за јавне набавке, члан Комисије
Златица Јовановић, Служба за јавне набавке, заменик члана Комисије,

22. децембар 2021.
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5. Будимир Милорадовић, Одељење за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне срединем, члан Комисије
Марко Савић, Одељење за локални економски
развој, пољопривреду и заштиту животне срединем, заменик члана Комисије,
6. Ђорђе Паповић, Одељење за имовинско-правне
послове, члан Комисије
Милица Ђокић, Одељење за имовинско-правне
послове, заменик члана Комисије
7. Виолета Стојановић, Одељење за буџет и финансије, члан Комисије,
Мирјана Добросављевић, Одељење за буџет и
финансије, заменик члана Комисије,
8. Бошко Спасовић, Одељење локалне пореске администрације, члан Комисије
Слађана Петрушић, Одељење за општу управу,
заменик члана Комисије.
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2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Решења је
да предлаже Градском већу Града Пожаревца одлуке о додели средстава које треба да садрже податке о сваком пројекту и свим битним елементима за
поступак уговарања доделе средстава инвеститору
односно кориснику средстава, висини додељених
средстава, средствима обезбеђења за додељена
средства и њихов рок важења, односно разлоге због
којих средства нису додељена. Комисија утврђује
текст Јавног позива за доделу бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца.
Такође може да предложи Градском већу Града Пожаревца измену рокова, смањење износа додељених
средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза,
признавање делимичног испуњења уговорних обавеза, по образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и предлоге за измене и допуне или
раскид уговора о додели средстава, Kомисија доноси закључке и препоруке о даљим активностима
на отклањању евентуалних проблема у спровођењу
пројеката и друго у складу са важећим актима који
регулишу услове и начин реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца.
3. Административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће надлежно Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту
животне средине Градске управе Града Пожаревца.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

1. Образује се Локални савет родитеља Града Пожаревца (у даљем тексту: Савет).
Савет чине члан и заменик члана, као представници савета родитеља свих основних и средњих
школа на територији Града Пожаревца, као и Предшколске установе “Љубица Вребалов” у Пожаревцу.
2. У састав Савета именују се предложени представници родитеља следећих установа и то:

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Број 011-06-196/2021-23-3

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
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На основу члана 121. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), члана 3.
став 4. Правилника о општинском савету родитеља
(“Службени гласник РС”, бр. 72/18), члана 39. став
1. тач. 8) и 64) 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 22. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Локалног савета родитеља Града
Пожаревца

Предшколска установа „ Љубица Вребалов“,
Пожаревац:
- Марина Мишић, члан,
- Марко Ђурић, заменик члана,
Основна школа „ Свети Сава“, Пожаревац:
- Тамара Стојановић, члан,
- Наташа Васић, заменик члана,
Основна школа „ Доситеј Обрадовић“,
Пожаревац:
- Миодраг Гајић, члан,
- Ивана Филиповић Ивковић, заменик члана,
Основна школа „Краљ Александар I“,
Пожаревац:
- Ана Будимировић - Кићановић, члан,
- Емилија Петровић, заменик члана,
Основна школа „Вук Караџић“, Пожаревац:
- Небојша Трајковић, члан,
- Горан Марјановић, заменик члана,
Основна школа „Десанка Максимовић“,
Пожаревац:
- Југослав Чарапић, члан,
- Ирена Јовановић, заменик члана,
Основна школа „Свети владика Николај“,
Брадарац:
- Ивана Бранковић, члан,
- Слађана Матејић, заменик члана,
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Основна школа „Јован Цвијић“, Костолац:
- Сандра Петрушић, члан,
- Ненад Тодоровић, заменик члана,

22. децембар 2021.

Медицинска школа, Пожаревац:
- Душица Остојић, члан,
- Милош Стевић, заменик члана,

цијама које су од значаја за унапређивање
њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији Града;
5) сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе.заштите и унапређења права детета и људских
права и
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији Града.
5. Све стручне и административно-техничке послове за потребе Савета, обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца.
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
7. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

Политехничка школа, Пожаревац:
- Јелена Јоњић, члан,
- Владан Миловановић, заменик члана,

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
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Основна школа „Милош Савић“, Лучица:
- Слађана Јеумовић, члан
- Андријана Нинковић, заменик члана
Школа за основно и средње музичко образовање
‘’Стеван Мокрањац’’, Пожаревац:
- Маја Тодоровић, члан,
- Марија Ивковић, заменик члана,

Економско-трговинска школа, Пожаревац:
- Весна Симић, члан,
- Јасна Јанојловић, заменик члана,
Пожаревачка гимназија, Пожаревац:
- Драган Живковић, члан,
- Нада Петровић, заменик члана,
Техничка школа са домом ученика „Никола
Тесла“, Костолац:
- Саша Стојановић, члан,
- Сања Ристић, заменик члана,
Пољопривредна школа са домом ученика
„Соња Маринковић“, Пожаревац:
- Андрица Весић, члан и
- Дарко Јовић, заменик члана.
3. Мандат чланова и заменика чланова Савета
траје до краја радне, односно школске 2021/2022.
године.
4. Савет обавља следеће послове:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности
деце, односно ученика на територији Града;
2) учествује у утврђивању локалних планова и
програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање доступности и праведности образовања и васпитања за децу, односно ученике
из угрожених и осетљивих група на територији Града;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији Града у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика у ситуа-

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства с.р.
_____________________________________
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1
На основу члана 11. став 3. Одлуке о локалним
комуналним таксама (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, бр.19/19) и члана 82. став 1. тачка 31)
Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18- исправка и 10/19),
Градско веће Града Пожаревца објављује
УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
локалне комуналне таксе за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
1. Динарски износи локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних машина прописани Одлуком о локалним комуналним таксама
у делу – ТАКСЕНА ТАРИФА – Тарифни број
2, који је саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама, (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 19/19), усклађују се са
годишњим индексом потрошачких цена, који
је објавио Републички завод за статистику, за
период од 01. октобра 2020. године до 30 септембра 2021. године, тако да гласе:
Тарифни број 2
За држање моторних друмских и прикључних
возила, утврђује се годишња такса и то :
1) За теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости
1.880,00 динара
- за камионе од 2t до 5 t носивости 2.510,00 динара
- за камионе од 5t до 12 t носивости 4.370,00 динара
- за камионе преко 12 t носивости 6.240,00 динара
2) За теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле )
620,00 динара
3) За путничка возила :
- до 1.150 цм3
620,00 динара
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
1.240,00 динара
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
1.870,00 динара
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
2.510,00 динара
-преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
3.770,00 динара
- преко 3.000 цм3
6.240,00 динара
4). За мотоцикле:
- до 125 цм3
500,00 динара
- преко 125 цм3 до 250 цм3
740,00 динара
- преко 250 цм3 до 500 цм3
1.240,00 динара
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3
1.520,00 динара
- преко 1.200 цм3
1.870,00 динара

- За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом сед
ишту
50,00 динара
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1t носивости
510,00 динара
- од 1 t до 5 t носивости
870,00 динара
- од 5 t до 10 t носивости
1.180,00 динара
- од 10 t до 12 t носивости
1.640,00 динара
- носивости преко 12 t
2.510,00 динара
7. За вучна возила ( тегљаче) :
- чија је снага мотора до 66 киловата 1.870,00 дин.
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.510,00 дин.
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 3.150,00 дин.
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.770,00 дин.
- чија је снага мотора преко 177 киловата 5.010,00 дин.
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз
пчела
1.240,00 динара
2.Усклађени динарски износи локалне комуналне таксе из тачке 1.примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-191/2021-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
2
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2021. године, разматрало
је захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2111/2021 од 27.10.2021. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
29.10.2021. године, те је на основу члана 69. став
2. и 4. 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.
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Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и
10/21), донело

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу 1. новембра 2021. године
Број: 09-06-175/2021-35

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2111/2021 од
27.10.2021. године, за одобрење додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 1.482.000,00 динара за инвестиционо одржавање крова на згради Музеја коњарства
и припреме конструкције за монтажу перголе на
Градском хиподрому у Пожаревцу.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
175, Економска класификација 499-Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-4001: Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“,
Функција 473 – Туризам, Позиција 263/1, Економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка
организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“, Функција 473 – Туризам Позиција 263/1, Економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града Пожаревца за
2021. годину, на Економску класификацију 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

22. децембар 2021.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10.новембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Братинац број 09-40-2072/2021
од 22.10.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 28.10.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Братинац Пожаревац број 09-40-2072/2021 од 22.10.2021.
године и одобравају се средства у износу од
48.000,00 динара за плаћање рачуна за електричну
енергију.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
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распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Остале
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 183, Економска класификација 421- Стални
трошкови у износу од 48.000,00 динара. У оквиру
Финансијског плана МЗ Братинац за 2021. годину,
Економска класификација 4212- Енергетске услуге
у износу од 48.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Братинац за 2021. годину, са Економске
класификације 4212- Енергетске услуге у износу од
48.000,00 динара.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године
Број 09-06-179/2021-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
4
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. новембра 2021. године, разматрало је захтев Месне заједнице Брежане број 11-40-1963/2021
од 05.10.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 28.10.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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.
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Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Брежане Пожаревац број 11-40-1963/2021 од 05.10.2021.
године и одобравају се средства у износу од
20.000,00 динара за плаћање рачуна за послужење-храну и пиће поводом обележавања октобарских свечаности - спомен марш трагом Вардараца
које организују у сарадњи са Удружењем потомака
ратника 1912-1918 у Брежану.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција
188, Економска класификација 426- Материјал у
износу од 20.000,00 динара. У оквиру Финансијског плана МЗ Брежане за 2021. годину, Економска
класификација 4268- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство-храна и пиће у износу од
20.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Брежане за 2021. годину, са Економске
класификације 4268- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство-храна и пиће у износу од
20.000,00 динара.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године
Број 09-06-179/2021-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
5
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10.новембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Драговац број 11-40-1957/2021 од
04.10.2021. године, са изјашњењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца од
28.10.2021. године, те је на основу члана 69. став 2.
и 4. 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 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20,
7/21 и 10/21), донело следеће

класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 190,
Економска класификација 511- Зграде и грађевински
објекти у износу од 197.100,00 динара. У оквиру Финансијског плана МЗ Драговац за 2021. годину, Економска класификација 5113- Капитално одржавање
зграда и објеката у износу од 197.100,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Драговац за 2021. годину, Економска класификација 5113- Капитално одржавање зграда и
објеката у износу од 197.100,00 динара.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године
Број 09-06-179/2021-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Драговац број 11-40-1957/2021 од 04.10.2021. године и
одобравају се средства у износу од 197.100,00 динара за плаћање прикључака на електричну енергију за просторије месне заједнице.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска

22. децембар 2021.

_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10.новембра 2021. године, разматрало је захтев члана Градског већа Бојана Динића број 1440-1965/2021 од 27.10.2021. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Гра-

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

да Пожаревца од 28.10.2021. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и
члана 24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број
33/20, 7/21 и 10/21), донело следеће

IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године
Број 09-06-179/2021-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Бојана Динића број 14-40-1965/2021 од 27.10.2021. године и одобравају се средства у износу од 692.219,00
динара за текуће субвенције у пољопривреди.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 5 – Пољопривреда
и рурални развој, Програмска класификација 01010002, Програмска активност: Мере подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Позиција 76, Економска класификација 451- Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 692.219,00 динара. У оквиру Финансијског плана Буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој за 2021. годину, Економска класификација 451141- Текуће субвенције за пољопривреду у износу од 692.219,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
Програмска класификација 0101-0002, Програмска
активност: Мере подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, Позиција 76, Економска
класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
692.219,00 динара. У оквиру Финансијског плана
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
за 2021. годину, Економска класификација 451141Текуће субвенције за пољопривреду у износу од
692.219,00 динара.

Страна 169 – Број 14
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. новембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Радна мала број 09-40-2186/2021
од 04.11.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 04.11.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Радна мала Пожаревац
број 09-40-2186/2021 од
04.11.2021. године и одобравају се средства у
износу од 44.000,00 динара за плаћање рачуна за
електричну енергију и грејање.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм

Страна 170 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

22. децембар 2021.

15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Остале
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 183, Економска класификација 421- Стални
трошкови у износу од 44.000,00 динара. У оквиру
Финансијског плана МЗ Радна мала за 2021. годину,
Економска класификација 4212- Енергетске услуге
у износу од 44.000,00 динара.

од 08.11.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 10.11.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће

III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Радна мала за 2021. годину, са Економске
класификације 4212- Енергетске услуге у износу од
44.000,00 динара.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Сходно напред наведеном, Градско веће Града
Пожаревца донело је Решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 10. новембра 2021. године
Број 09-06-179/2021-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 18. новембра 2021. године, разматрало је захтев Месне заједнице Речица број 03-40-2235/2021

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Речица Пожаревац број 03-40-2235/2021 од 08.11.2021.
године и одобравају се средства у износу од
50.000,00 динара за бетонирање бине.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 175,
Економска класификација 499 – Средства резерве,
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002, Програмска активност:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Остале јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 187, Економска класификација 425Текуће поправке и одржавање у износу од 50.000,00
динара. У оквиру Финансијског плана МЗ Речица за
2021. годину, Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 50.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Речица за 2021. годину, Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 50.000,00 динара.

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 18. новембра 2021. године
Број: 09-06-182/2021-8

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев
ОШ „Милош Савић“ из Лучице, број: 03-40-2277/2021
од 15.11.2021. године, за обезбеђење додатних средстава и са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 17.11.2021. године, те је на основу 69. став 2. и 4.
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 149/2020), члана 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
33/20, 7/21 и 10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ из
Лучице број: 03-40-2277/2021 од 15.11.2021. године,
и одобравају се додатна средства у укупном износу
од 35.000,00 динара, и то на Економској класификацији 4269 – Материјали за посебне намене, а за
набавку средстава за заштиту од COVID-19.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града По-
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жаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1.
– Градска управа, Програм 9 – Основно образовање
и васпитање, Програмска класификација 2002-0001
ПА: Функционисање основних школа, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 110, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти
(У оквиру Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2021. годину на Економску класификацију 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти
у износу од 35.000,00 динара, а у финансијском плану ОШ „Милош Савић“ из Лучице за 2021. годину на
Економску класификацију 4269 – Материјали за посебне намене у износу од 35.000,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 110, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину са Економске класификације 4631Текући трансфери осталим нивоима власти у износу
од 35.000,00 динара, а у оквиру Финансијског плана
ОШ „Милош Савић“ из Лучице за 2021. годину са
Економске класификације 4269 – Материјали за посебне намене у износу од 35.000,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-11

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Маљуревац број 11-40-2293/2021
од 16.11.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 18.11.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће

Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Маљуревац за 2021. годину, Економска
класификација 4251- Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката у износу од 285.710,00 динара.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Маљуревац број 11-40-2293/2021 од 16.11.2021. године и
одобравају се средства у износу од 285.710,00 динара за сређивање дела просторија месне заједнице (изолација и фасада).
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Остале
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 187, Економска класификација 425- Текуће
поправке и одржавање у износу од 285.710,00 динара. У оквиру Финансијског плана МЗ Маљуревац
за 2021. годину, Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 285.710,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,

22. децембар 2021.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац Пожаревац број:
09-40-2294/2021 од 16.11.2021. године за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 18.11.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2294/2021 од 16.11.2021. године,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

18.11.2021. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 1.106.385,00 динара (за трошкове осигурања у износу од 281.828,00 динара и за
плаћање комуналних услуга-рачуна за воду у износу од 824.557,00 динара).
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 198, Економска
класификација 421-Стални трошкови.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 198, Економска класификација 421-Стални трошкови (У
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, са економске класификације
4215-Трошкови осигурања у износу од 281.828,00
динара и са економске класификације 4213-Комуналне услуге у износу од 824.557,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је
захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 0840-2270/2021 од 15.11.2021. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 69. став 2. и став
4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 08-402270/2021 од 15.11.2021. године за обезбеђење додатних средстава у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2021. годину и ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна средства у укупном износу
од 4.000.000,00 динара на име:
- Одржавања семафора, средства у износу од
1.500.000,00 динара,
- Одржавања и замене мобилијара у Пожаревцу
и Костолцу, средства у износу од 1.000.000,00
динара и
- увођења нове позиције Одржавање остале светлосне саобраћајне сигнализације (показивачи брзине), средства у износу од 1.500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5.1 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160
- Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 175, Економска класификација 499
- Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи
приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5.1 –Градска
управа Града Пожаревца, Програм 2 – Комуналне
делатности, Програмска класификација 1102-0002,
Програмска активност – Одржавање јавних зелених
површина, Функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, Позиција 43, економска
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класификација 425-Текуће поправке и одржавање,
Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета, у износу од 1.000.000,00 динара,
а у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
Позиција 100, економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање, Извор финансирања 01Општи приходи и примања из буџета, у износу од
3.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2021. годину на следећи начин:
- у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности,
Програмска класификација 1102-0002, Програмска активност – Одржавање јавних зелених површина, Функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, Извор
финансирања 01- Општи приходи и примања из
буџета, економска класификација 425291–текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање
и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу
и Костолцу, распоредити средства у износу од
1.000.000,00 динара,
- у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација 0701-0002, Програмска активност-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања из буџета, економска класификација 425191–текуће поправке и одржавање осталих објеката, на позицију Одржавање
семафора распоредити средства у износу од
1.500.000,00 динара, затим увести нову позицију Одржавање остале светлосне саобраћајне
сигнализације (показивачи брзине) и распоредити средства у износу од 1.500.000,00 динара.
4. За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-14

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев
Историјског архива Пожаревац број: 09-40-2320/2021
од 19.11.2021. године за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 22.11.2021. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став
2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20,
7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског архива Пожаревац број: 09-40-2320/2021 од 22.11.2021. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
22.11.2021. године, за издвајање недостајућих финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 14.000,00 динара за исплату јубиларне награде запосленом за 30 година радног стажа.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 197, Економска класификација 416-Награде
запосленима и остали посебни расходи.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функцио-
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нисање локалних установа културе, Функција 820 –
Услуге културе, Позиција 197, Економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни
расходи (У оквиру Финансијског плана Установе за
2021. годину, са економске класификације 4161- Награде запосленима и остали посебни расходи).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-15

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев
Народне библиотеке “Илија М. Петровић“ Пожаревац број: 03-40-2329/2021 од 22.11.2021. године за
одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 22.11.2021.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке “Илија М. Петровић“ Пожаревац број: 03-402329/2021 од 22.11.2021. године, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 22.11.2021. го-

Страна 175 – Број 14

дине, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу
од 68.518,00 динара за текуће поправке и одржавање за санацију плафона Свечане сале Народне
библиотеке.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 202, Економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 202, Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање (У оквиру Финансијског плана Установе за
2021. годину, са економске класификације 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-16

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Бубушинац број 03-40-2341/2021
од 23.11.2021. године, са изјашњењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 23.11.2021. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20, 7/21 и
10/21), донело следеће

класификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Бубушинац за 2021. годину, са Економске
класификације 4212- Енергетске услуге у износу од
15.000,00 динара.
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-17

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Бубушинац број 03-40-2341/2021 од 23.11.2021. године
и одобравају се средства у износу од 15.000,00 динара за плаћање рачуна за електричну енергију.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Остале
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 183, Економска класификација 421- Стални
трошкови у износу од 15.000,00 динара. У оквиру
Финансијског плана МЗ Бубушинац за 2021. годину,
Економска класификација 4212- Енергетске услуге
у износу од 15.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге не-
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 29. новембра 2021. године, разматрало је захтев Центра за социјални рад Пожаревац број: 0940-2348/2021 од 24.11.2021. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 24.11.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за социјални рад
Пожаревац број: 09-40-2348/2021 од 24.11.2021. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 24.11.2021. године, за издвајање додатних фи-
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нансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 178.500,00 динара за плаћање
компјутерских услуга односно експорт података
из локалне базе Центра за социјални рад Пожаревац у ексцел формату, како је дефинисано у обрасцу „Excel Format-1-Deo“.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ 33/20 и 7/21), Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 15-Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499-Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска
управа, Програм 11-Социјална и дечија заштита,
Програмска класификација 0901-0001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција
070-Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту, Позиција 114,
Економска класификација 463-Трансфери осталим
нивоима власти.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175,
Економска класификација 499-Средства резерве, и
иста распоредити у оквиру Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 11-Социјална
и дечија заштита, Програмска класификација 09010001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на другом месту,
Позиција 114, Економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе у оквиру економске класификације 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти-Центар за социјални рад, у финансијском
плану Центра за социјални рад Пожаревац у оквиру
економске класификације 4232-Комјутерске услуге).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
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У Пожаревцу, 29. новембра 2021. године
Број 09-06-184/2021-18

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 2. децембра 2021. године, разматрало је захтев
Службе за инвестиције Градске управе Града
Пожаревца број: 01-344-605/2021 од 03.11.2021.
године (016-344-648/2021 од 02.12.2021. године),
са изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца од 02.12.2021.
године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4.
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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21),
донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца број: 01-344605/2021 од 03.11.2021. године (016-344-648/2021
од 02.12.2021. године) за обезбеђење додатних финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства
у износу 2.883.930,00 динара за извођење накнадних радова на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића – наставак.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, у оквиру Раздела 5
- Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне
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услуге некласификоване на другом месту, Позиција
175, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 –Градска управа
Града Пожаревца, Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација 0701-0002, Програмска активност –
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функције 451 – Друмски саобраћај, Позиције
101, Економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину у оквиру Програма
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмске класификације 0701-0002,
Програмске активности – Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, Функције 451 – Друмски саобраћај, Извора финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета, Економске класификације 511331 – Капитално одржавање аутопутева,
путева, мостова, надвожњака и тунела / Накнадни
радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића – наставак.
4. За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2. децембра 2021. године
Број 09-06-185/2021-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 3. децембра 2021. године, разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац Пожаревац број:
09-40-2384/2021 од 29.11.2021. године за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 30.11.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.

22. децембар 2021.

тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2384/2021 од 29.11.2021. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 30.11.2021. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 200.000,00 динара (за услуге
комуникације износ од 180.000,00 динара и за репрезентацију износ од 20.000,00 динара).
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити на следећи начин:
- Средства у износу од 180.000,00 динара распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 3
– Установе у култури, Програма 13 – Развој културе
и информисања, Програмске класификације 12010001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функције 820 – Услуге културе, Позиције 198,
Економске класификације 421-Стални трошкови.
- Средства у износу од 20.000,00 динара распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 3
– Установе у култури, Програма 13 – Развој културе
и информисања, Програмске класификације 12010001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функције 820 – Услуге културе, Позиције 200,
Економске класификације 423-Услуге по уговору.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити на
следећи начин:
- Износ од 180.000,00 динара исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Главе 3 – Установе у култури,
Програма 13 – Развој културе и информисања, Програмске класификације 1201-0001 ПА:Функционисање локалних установа културе, Функције 820
– Услуге културе, Позиције 198, Економске класи-
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фикације 421-Стални трошкови (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2021.
годину, са економске класификације 4214- услуге
комуникације).
-Износ од 20.000,00 динара исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Главе 3 – Установе у култури, Програма 13 – Развој културе и информисања,
Програмске класификације 1201-0001 ПА:Функционисање локалних установа културе, Функције 820 –
Услуге културе, Позиције 200, Економске класификације 423-Услуге по уговору (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, са
економске класификације 4237- репрезентација).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3. децембра 2021. године
Број 09-06-186/2021-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 3. децембра 2021. године, разматрало је захтев градоначелника Града Пожаревца број: 0140-2345/2021 од 24.11.2021. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 30.11.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело

Страна 179 – Број 14

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев градоначелника Града
Пожаревца број 01-40-2345/2021 од 30.11.2021.године за обезбеђење финансијских средстава у оквиру финансијског плана за 2021. годину „Градско
веће“ у износу од 500.000,00 динара за исплату накнада члановима надзорних одбора и комисија.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 33/20 и 7/21), у оквиру у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 - Градска управа,
Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 175,
Економске класификације 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Програм 16 - Политички систем
локалне самоуправе, Програмска класификација
2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа,
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,
Позиција 17, Економска класификација 423-Услуге
по уговору.
III
Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градског већа за 2021. годину, у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Програм 16
- Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002 ПА: Функционисање
извршних органа, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, Позиција 17, Економска класификација 423-Услуге по уговору (У оквиру Финансијског плана „Градско веће“ за 2021. годину, на економској класификацији 423591- Накнаде члановима
управних, надзорних одбора и комисија).
IV
Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 2 – Градско веће, Програм 16 - Политички
систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002 ПА: Функционисање извршних
органа, Функција 110 – Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Позиција 17, Економска класификација
423-Услуге по уговору (У оквиру Финансијског плана „Градско веће“ за 2021. годину, са економске класификације 423591- Накнаде члановима управних,
надзорних одбора и комисија).
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V
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
VI
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3. децембра 2021. године
Број 09-06-186/2021-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 8. децембра 2021. године, разматрало је захтев
Туристичке организације Града Пожаревца број:
09-40-2394/2021 од 29.11.2021. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 03.12.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2394/2021 од
29.11.2021. године, за одобрење додатних, финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 433.400,00 динара за извођење додатних, а непредвиђених радова на крову Музеја
коњарства на хиподрому.
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II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске
коњичке игре“, Функција 473 – Туризам, и то: износ
од 433.400,00 динара Позиција 263/1, Економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање
(У оквиру Финансијског плана Туристичке организације Града Пожаревца за 2021. годину на Економску класификацију 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка
организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске коњичке игре“, Функција 473 – Туризам, и то:
износ од 433.400,00 динара Позиција 263/1, Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање (У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2021. годину на
Економску класификацију 4251- Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
и Туристичка организација Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. децембра 2021. године
Број:09-06-188/2021-3

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р..
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 8. децембра 2021. године, разматрало је
захтеве Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“
број: 09-40-2374/2021 и број: 09-40-2375/2021 од
26. новембра 2021. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 26. новембра 2021. године, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка
3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТАЈУ СЕ захтеви Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ број: 09-402374/2021 и број: 09-40-2375/2021 од 26. новембра
2021. године, за одобрење додатних финансијских
средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 2.400.000,00 динара за енергетске услуге
и за изнајмљивање клизалишта.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 33/20), са Раздела 5-Градска управа,
Глава 1-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска
резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и
иста распоредила у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм
14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0004: ПА:Функционисање локалних
спортских установа, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 229, Економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 1.400.000,00
динара и на Позицију 232, Економска класификација

Страна 181 – Број 14

424-Специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00
динара. (У оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2021. годину, на
Економску класификацију 4212 – Енергетске услуге
у износу од 1.400.000,00 динара и на Економску класификацију 4249- Остале специјализоване услуге у
износу од 1.000.000,00 динара).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска класификација 1301-0004:
ПА:Функционисање локалних спортских установа,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 229, Економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 1.400.000,00 динара и на
Позицију 232, Економска класификација 424-Специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00 динара. (У оквиру Финансијског плана Јавне установе
„Спортски центар Пожаревац“ за 2021. годину, на
Економску класификацију 4212 – Енергетске услуге у износу од 1.400.000,00 динара и на Економску
класификацију 4249- Остале специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. децембра 2021. године
Број:09-06-188/2021-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 8. децембра 2021. године, разматрало је
мишљење Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу Закључка
Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-82-66/2021 од 25.11.2021. године, Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06188/2021-16, члана 29, 30 и 31. Закона о смањењу
ризика од катасрофа и управљању ванредним ситу-
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ацијама („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), члана 69. став 2. и став 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26.
став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20,
7/21 и 10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ тачка 2. Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-82-66/2021 од 25.11.2021. године,
а на основу мишљења Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца и ОДОБРАВАЈУ СЕ средстава у износу од 432.372,00 динара
за плаћање свих трошкова ангажовања субјектима
који су учествовали на гашењу и санацији пожара
на градској депонији Јеремијино поље у периоду од
10.09.2021 до 24.09.2021. године.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 33/20, 7/21 и 10/21), у
оквиру Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска
управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009,
Програмска активност: Текућа буџетска резерва,
Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5-Градска управа,
Глава 1-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функционална класификација
130-Опште јавне услуге, Позиција 154, Економска
класификација 423-Услуге по уговору (у оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца
за 2021. годину, Економска класификација 423911Остале опште услуге- санацији пожара на градској
депонији Јеремијино поље-ванредна ситуација).
III
Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5-Градска управа, Глава 1-Градска управа,
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Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функционална класификација 130-Опште јавне
услуге, Позиција 154, Економска класификација
423-Услуге по уговору (у оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину,
Економска класификација 423911- Остале опште
услуге- санацији пожара на градској депонији Јеремијино поље-ванредна ситуација).
IV
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 8. децембра 2021. године
Број:09-06-188/2021-16-1

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 8. децембра 2021. године, разматрало је захтев
Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2347/2021
од 24. новембра 2021. године, за одобрење додатних
финансијских средстава са Дописом број 3045 од
30. новембра 2021. године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 30. новембра 2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и
члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
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Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2347/2021 од 24. новембра 2021.
године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 30. новембра 2021. године, за издвајање
додатних финансијских средстава, и одобравају се
средства у укупном износу од 600.000,00 динара
за реализацију пројекта-копродукција професионалне позоришне представе „Пут великана“
(глумца) Миливоја Живановића.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3
– Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 201, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2021. годину, на Економску класификацију 4242 – Услуге образовања, културе и спорта).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 201, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру Финансијског плана Центра за културу
Пожаревац за 2021. годину, са Економске класификације 4242 – Услуге образовања, културе и спорта).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
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Глава 3 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функционисање локалних
установа културе, Функција 820 – Услуге културе,
Позиција 201, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру Финансијског плана
Центра за културу Пожаревац за 2021. годину, на
Економску класификацију 4242 – Услуге образовања, културе и спорта).
У Пожаревцу, 8. децембра 2021. године
Број:09-06-188/2021-19

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10.децембра 2021. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Братинац број 09-40-2321/2021 од
19.11.2021. године, са изјашњењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца од
19.11.2021. године, те је на основу члана 69. став 2.
и 4. 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 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20,
7/21 и 10/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Братинац Пожаревац број 09-40-2321/2021 од 19.11.2021.
године и одобравају се средства у износу од
108.000,00 динара за плаћање рачуна за куповину
30 столица и 1 стола.
II
Средства за ове намене, обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм-
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22. децембар 2021.

ска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Остале
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 191, Економска класификација 512- Машине
и опрема у износу од 108.000,00 динара. У оквиру
Финансијског плана МЗ Братинац за 2021. годину,
Економска класификација 5122- Административна
опрема у износу од 108.000,00 динара.

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 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (“Службени
гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка
и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
33/20 и 7/21), донело следеће

III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Остале јавне услуге некласификоване на другом месту, из Финансијског
плана МЗ Братинац за 2021. годину, са економска
класификације 5122- Административна опрема у
износу од 108.000,00 динара.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске
управе Града Пожаревца број 01-40-2470/2021 од
08.12.2021. године за обезбеђење додатних средстава у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2021. годину у износу од 565.620,00
динара на име трошкова систематске дератизације.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5.1 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, Програмска
активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160
- Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 175, Економска класификација 499
- Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи
приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 5.1
–Градска управа Града Пожаревца, Програм 2-Комуналне делатности, Програмска класификација
1102-0004, Програмска активност-Зоохигијена,
Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика, Позиција 50, извор 01-Општи приходи и примања буџета, економска класификација
424-Специјализоване услуге.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2021. годину у оквиру Програма
2-Комуналне делатности, Програмска класификација 1102-0004, Програмска активност-Зоохигијена,
Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика, извор 01-Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 424911-Остале
специјализоване услуге-систематска дератизација.
4. За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-191/2021-2

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. децембра 2021. године, разматрало је захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број
01-40-2470/2021 од 08.12.2021. године, са изјашњењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 69. став 2. и став 4.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-191/2021-3

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. децембра 2021. године, разматрало је предлог
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-2481/21 од 09.12.2021. године,
за обезбеђење средстава из буџета Града Пожаревца
за исплату солидарне помоћи за помоћ у превенцији у
борби против проглашене пандемије и епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита запослених, а на основу Закључка Градског већа
број 09-06-188/2021-2 oд 08.12.2021. године у финансијском плану „Градоначелник“ за 2021. годину, те је
на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став
2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20,
7/21 и 10/21), донело

Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 - Градска управа,
Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 175,
Економске класификације 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 1 – Градоначелник, Програм 16 - Политички
систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0002 ПА: Функционисање извршних
органа, Функција 110 – Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Позиција 3, Економска класификација
414-Социјална давања запосленима.
III
Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у Финансијском плану „Градоначелник“ за 2021. годину на економској класификацији 414419-Остале
помоћи запосленим радницима.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-187/2021-10-4

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца број:
03-40-2481/21 од 09.12.2021. године, за обезбеђење
средстава из буџета Града Пожаревца на основу
Закључка Градског већа број 09-06-188/2021-2 oд
08.12.2021. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за
исплату солидарне помоћи запосленима за помоћ у
превенцији у борби против проглашене пандемије
и епидемије заразне болести, чиме се остварује
здравствена заштита запослених у финансијском
плану “Градоначелник“ за 2021. годину у износу од
237.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 10. децембра 2021. године, разматрало је предлог
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-2481/21 од 09.12.2021. године,
за обезбеђење средстава из буџета Града Пожаревца
за исплату солидарне помоћи за помоћ у превенцији
у борби против проглашене пандемије и епидемије
заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита запослених, а на основу Закључка Градског већа
број 09-06-188/2021-2 oд 08.12.2021. године у финансијском плану „Градско веће“ за 2021. годину, те је на
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основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и
став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца број:
03-40-2481/21 од 09.12.2021. године, за обезбеђење
средстава из буџета Града Пожаревца на основу
Закључка Градског већа број 09-06-188/2021-2 oд
08.12.2021. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за
исплату солидарне помоћи запосленима за помоћ у
превенцији у борби против проглашене пандемије и
епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита запослених у финансијском плану
“Градско веће“ у износу од 523.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 - Градска управа,
Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 175,
Економске класификације 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 2 – Градско веће, Програм 16 - Политички систем
локалне самоуправе, Програмска класификација
2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа,
Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови,
Позиција 14, Економска класификација 414-Социјална давања запосленима у износу од 189.000,00 динара и Позиција 17, економска класификација 423-Услуге по уговору у износу од 334.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у Финансијском плану „Градско веће“ за 2021. годину на економској класификацији 414419-Остале помоћи запосленим радницима у износу од 189.000,00
динара и на економској класификацији 423591-Нак-
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наде члановима управних, надзорних одбора и комисија од 334.000,00 динара.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-191/2021-10-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. децембра 2021. године, разматрало је предлог
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-2481/21 од 09.12.2021. године,
за обезбеђење средстава из буџета Града Пожаревца
за исплату солидарне помоћи за помоћ у превенцији
у борби против проглашене пандемије и епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита
запослених, а на основу Закључка Градског већа број
09-06-188/2021-2 oд 08.12.2021. године у финансијском плану „Скупштина“ за 2021. годину, те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и
став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца број:
03-40-2481/21 од 09.12.2021. године, за обезбеђење
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средстава из буџета Града Пожаревца на основу
Закључка Градског већа број 09-06-188/2021-2 oд
08.12.2021. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за
исплату солидарне помоћи запосленима за помоћ у
превенцији у борби против проглашене пандемије и
епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена заштита запослених у финансијском плану
“Скупштина“ у износу од 191.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раздела 5
- Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програма 15
- Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиције 175, Економске класификације
499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета, и иста се могу распоредити
у оквиру Раздела 3 – Скупштина, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, Програмска класификација 2101-0001 ПА: Функционисање скупштине, Функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови,
Позиција 21, Економска класификација 414-Социјална
давања запосленима у износу од 48.000,00 динара и
Позиција 24, економска класификација 423-Услуге по
уговору у износу од 143.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог решења распоредити
у Финансијском плану „Скупштина“ за 2021. годину на економској класификацији 414419-Остале помоћи запосленим радницима у износу од 48.000,00
динара и на економској класификацији 423911-Остале опште услуге у износу од 143.000,00 динара.
IV
За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-191/2021-10-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. децембра 2021. године, разматрало је предлог
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-2481/21 од 09.12.2021. године,
за обезбеђење средстава из буџета Града Пожаревца за исплату солидарне помоћи за помоћ у превенцији у борби против проглашене пандемије и епидемије заразне болести, чиме се остварује здравствена
заштита запослених, а на основу Закључка Градског
већа број 09-06-188/2021-2 oд 08.12.2021. године у
финансијском плану „Градско правобранилаштво“ за
2021. годину, те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),
и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца број:
03-40-2481/21 од 09.12.2021. године, за обезбеђење
средстава из буџета Града Пожаревца на основу
Закључка Градског већа број 09-06-188/2021-2 oд
08.12.2021. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за
исплату солидарне помоћи запосленима за помоћ у
превенцији у борби против проглашене пандемије
и епидемије заразне болести, чиме се остварује
здравствена заштита запослених у финансијском
плану “Градско правобранилаштво“ у износу од
388.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 - Градска управа,
Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 175,
Економске класификације 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца,
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Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0004 ПА: Градско
правобранилаштво, Функција 330 – Судови, Позиција 30, Економска класификација 414-Социјална
давања запосленима.
III
Средства из тачке 1. овог решења распоредити у
Финансијском плану „Градско правобранилаштво“
за 2021. годину на економској класификацији
414419-Остале помоћи запосленим радницима.
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2021. године
Број 09-06-187/2021-10-7

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
_____________________________________
30
Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. децембра 2021. године, разматрало је
захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2468/2021 од 08.12.2021. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
13.12.2021. године, те је на основу члана 69. став
2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и
10/21), донело
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Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2468/2021 од
08.12.2021. године, за одобрење додатних, финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 155.000,00 динара за плаћање
рачуна за материјале за сређивање ВИП ложе на хиподрому.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске
коњичке игре“, Функција 473 – Туризам, и то: износ
од 155.000,00 динара Позиција 264, Економска класификација 426-Материјали (У оквиру Финансијског плана Туристичке организације Града Пожаревца за 2021. годину на Економску класификацију
4266- Материјали за образовање, културу и спорт.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске
коњичке игре“, Функција 473 – Туризам, и то: износ
од 155.000,00 динара Позиција 264, Економска класификација 426-Материјали (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града Пожаревца за
2021. годину на Економску класификацију 4266- Материјали за образовање, културу и спорт.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
и Туристичка организација Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. децембра 2021. године
Број 09-06-195/2021-20
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Небојша Трајковић, дипл. правник
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије, с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 21. децембра 2021. године, разматрало је захтев
Туристичке организације Града Пожаревца број:
09-40-2004/2021 од 07.10.2021. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 15.12.2021. године,
те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
33/20, 7/21 и 10/21), донело

примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске
коњичке игре“, Функција 473 – Туризам, Позиција
265, Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој туризма, Програмска
класификација 1502-4001: Пројекат: „Љубичевске
коњичке игре“, Функција 473 – Туризам Позиција
265, Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (У оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града Пожаревца за
2021. годину, са Економске класификације 4727-Накнаде из буџета за образовање, културу и спорт).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21. децембра 2021. године
Број 09-06-198/2021-9

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-2004/2021 од
07.10.2021. године, за одобрење додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 1.703.000,00 динара за наградни
фонд за одржане трке поводом одржаних 58. Љубичевских коњичких игара.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела
5-Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 21. децембра 2021. године, разматрало
је захтев месне заједнице Дубравица број 09-402538/2021 од 15.12.2021. године за одобрење додатних средстава у износу од 213.000,00 динара, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број од 16.12.2021. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. 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, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), чла-
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

на 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 33/20,
7/21 и 10/21), донело следеће

V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21. децембра 2021. године
Број 09-06-198/2021-10

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Дубравица 09-40-2538/2021 од 15.12.2021. године и одобравају се средства за организовање осме традиционалне манифестације лисичијада-лов на лисицу
у износу од 213.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 33/20, 7/21 и 10/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175,
Економска класификација 499–Средства резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и примања
буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 190,
Економска класификација 423- Услуге по уговору
(у Финансијском плану Месне заједнице Дубравица за 2021. годину на економској класификацији
4236- Угоститељске услуге, Извор финансирања
01- Општи приходи и примања буџета.)
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5–Градска управа, Глава 2 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0002,
Програмска активност: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге, Позиција 185, Економска класификација 423- Услуге
по уговору(у Финансијском плану Месне заједнице
Дубравица за 2021. годину на економској класификацији 4236- Угоститељске услуге, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета.)
IV
За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

22. децембар 2021.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 21. децембра 2021. године, разматрало је захтев
Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2545/2021
од 16.12.2021. године за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 16.12.2021. године, те је на основу
члана 69. став 2. и 4. 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 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана
26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 24.
став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
33/20, 7/21 и 10/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2545/2021 од 16.12.2021. године,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
16.12.2021. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у износу од 150.000,00 динара за трошкове енергетских
услуга.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ 33/20, 7/21 и 10/21), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм

22. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска
класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3
– Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА: Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 198, Економска класификација 421-Стални трошкови.
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 198, Економска класификација 421-Стални трошкови (У оквиру Финансијског плана Центра за културу Пожаревац за 2021. годину, са економске класификације
4212-Енергетске услуге).
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IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21. децембра 2021. године
Број 09-06-198/2021-11
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.
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Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
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