Година LII

Број 33

ПОЖАРЕВАЦ

24. децембар 2020.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Одлука о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, ........................................................................................ 5
2. Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2021. години, ..... 68
3. Одлука о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2021. години, ......................................... 68
4.	Одлука о спровођењу поступка за избор приватног партнера у поступку јавно
– приватног партнерства без елемената концесије за обављање делатности јавног превоза путника
на територији Града Пожаревца, ..................................................................................................................... 69
5.	Одлука о коришћењу финансијских средстава за пружање стамбене помоћи лицима
са територије Града Пожаревца, ...................................................................................................................... 69
6.	Одлука о давању на управљање и одржавање објеката комуналне инфраструктуре,
Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац, ...................................................... 70
7. Одлука о допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом, ................................................. 71
8. Одлука о допуни Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу, ................................. 73
9.	Одлука о изменама Одлуке о установљењу награда, повеље и других јавних признања
Града Пожаревца, .............................................................................................................................................. 73
10.	Одлука о измени Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца, ................................... 74
11.	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Пожаревца за 2021. годину, ................................................................................................................... 75
12. Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2021. години, ............... 80
13. Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Града Пожаревца у 2021. години, ............... 82
14.	Кадровски план за Градску управу Града Пожаревца, Градско правобранилаштво
Града Пожаревца и Службу интерне ревизије Града Пожаревца за 2021. годину, ..................................... 86
15.	Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период
јануар-септембар 2020. године, ....................................................................................................................... 89
16.	Закључак којим се усваја Локални акциони план за младе Града Пожаревца
за период 2021–2025. годинe, ........................................................................................................................ 148
17. Локални акциони план за младе Града Пожаревца за период 2021–2025. годинe, .................................. 148
18.	Закључак којим се усваја Локални акциони план за унапређивање положаја старијих лица
на територији Града Пожаревца 2021–2025. године, ................................................................................... 213
19.	Локални акциони план за унапређивање положаја старијих лица на територији
Града Пожаревца 2021–2025, ......................................................................................................................... 214
20.	Закључак којим се усваја Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Града Пожаревца 2021–2025, ......................................................................................................................... 233
21.	Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом
Града Пожаревца 2021–2025, ......................................................................................................................... 233
22.	Закључак којим се усваја Локални акциони план за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији за период 2021–2025, ......................................... 253
23.	Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији за период 2021–2025, ................................................................................................................. 253
24.	Решење о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава
„Градоначелник“ за 2021. годину, ................................................................................................................. 273

Страна 2 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

25.	Решење о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава
„Градско веће“ за 2021. годину, ..................................................................................................................... 274
26.	Решење о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава
„Скупштина Града“ за 2021. годину, ............................................................................................................. 274
27.	Решење о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава
„Градско правобранилаштво“ за 2021. годину, ............................................................................................ 274
28.	Решење о давању сагласности на Финансијски план директног корисника буџетских средстава
„Градска управа“ за 2021. годину,.................................................................................................................. 274
29.	Решење о давању сагласности на Измену и допуну Ценовника Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Пожаревац, ....................................................................................................................... 274
30.	Измена и допуна Ценовника ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, ............................................................. 276
31.	Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац од 1. 1. 2021. године, .............................................................................. 279
32.	Ценовник ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, ........................................................................................ 280
33.	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 2020. године, ....................................................................................................................... 288
34.	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац за 2021. годину, ....................................................................................... 288
35.	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац за 2021. годину, ............................................................................................................................ 288
36.	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Пожаревац за 2021. годину, .............................................................................. 289
37.	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2021. годину, ............................................................................................................................ 289
38.	Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Пожаревац за 2021. годину, ............................................................................................ 289
39.	Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног предузећа
„Љубичево“ Пожаревац за 2021. годину, ...................................................................................................... 289
40.	Решење о давању сагласности на Посебан програм намене и динамике коришћења
буџетских средстава за 2021. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, .................................. 290
41.	Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења наменских средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
ЈКП „Комуналне службе“ за 2021. годину, ................................................................................................... 290
42.	Решење о давању сагласности на Посебан програм за наменска средства ЈП „Топлификација“
Пожаревац за 2021. годину, ............................................................................................................................ 291
43.	Решење о исправци техничке грешке у Одлуци о доношењу Плана генералне регулације
„Пожаревац 2“, ................................................................................................................................................ 291
44.	Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Пожаревца, .............................................. 291
45.	Решења из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата:
1) Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац, .............................................................................................................. 292
2) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац, .............................................................................................................. 292
3) Решење о измени Решења о разрешењу и образовању Градског штаба за ванредне ситуације
на територији Града Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта,
начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији
Града Пожаревца број 011-06-131/2020-13-1 од 15. септембра 2020. године
и број 011-06-168/2020-20-1 од 9. октобра 2020. године, ........................................................................ 292
4) Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац, .................................................................................................................... 293
5) Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ у Пожаревцу, ............................................................................................................ 293
6) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора
Центра за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу, ................................................................................. 294
7) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Историјског архива у Пожаревцу, .......................................................................... 294
8) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, ................................... 294

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 3 – Број 33

9) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Народног музеја у Пожаревцу, ..................................................................................... 295
10) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора установе
Центар за културу у Пожаревцу, ..................................................................................................................... 295
11) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора
Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ у Пожаревцу, ...................................................................... 296
12) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора
Туристичке организације Града Пожаревца у Пожаревцу, ........................................................................... 296
13) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Установе Градски женски хор „Барили“ у Пожаревцу, .............................................. 297
14) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Апотекарске установе Пожаревац, ............................................................................... 297
15) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора
Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић – Барили у Пожаревцу, ....................................... 297
16) Решење о разрешењу привременог Школског одбора и именовању Школског одбора
Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу, .................................................................................................. 298
17) Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе
са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, .................................................................................. 298
18) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова сталних радних тела
Скупштине Града Пожаревца, ......................................................................................................................... 299
19) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за давање предлога назива улица и тргова града Пожаревца, ..................................................... 300
20) Решење о образовању Комисије за решавање притужби на рад комуналних милиционара
и о именовању председника и чланова, .......................................................................................................... 300
21) Решење о образовању Савета за запошљавање Града Пожаревца и именовању председника,
заменика председника и његових чланова, .................................................................................................... 301
22) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова/чланица
Савета за младе Града Пожаревца, ................................................................................................................. 301
23) Решење о образовању Комисије за комасацију Града Пожаревца и о именовању председнице,
заменице председнице, чланова секретара и њихових заменика, ................................................................ 302
24) Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини и о именовању председника, чланова и секретара, ..... 302
25) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за грађевинско земљиште Града Пожаревца, ................................................................................ 303
26) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Савета за приватно предузетништво Скупштине Града Пожаревца, .......................................................... 303
27) Решење о именовању Савета за бригу о старим лицима Града Пожаревца, ............................................... 303
28) Решење о именовању председника, заменика председника и чланова/чланица
Савета за социјалну политику Града Пожаревца, ......................................................................................... 304
29) Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за мандатно-имунитетска питања
Скупштине Града Пожаревца, ......................................................................................................................... 304
30) Закључак којим се предлаже разрешење и именовање Комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта Града Пожаревца. ................................ 304

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1.	Усклађени динарски износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; .............................................................. 306
2.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-177/2020-2 од 12. октобра 2020. године; ...................................................................................... 306
3.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-177/2020-3 од 12. октобра 2020. године; ...................................................................................... 307
4.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-183/2020-4 од 23. октобра 2020. године; ...................................................................................... 308

Страна 4 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

5.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-183/2020-5 од 23. октобра 2020. године; ...................................................................................... 309
6.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-183/2020-17 од 23. октобра 2020. године; .................................................................................... 310
7.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-183/2020-18 од 23. октобра 2020. године; .................................................................................... 311
8.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-186/2020-3 од 30. октобра 2020. године; ...................................................................................... 311
9.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-193/2020-8 од 6. новембра 2020. године; ..................................................................................... 312
10.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-193/2020-9 од 6. новембра 2020. године; ..................................................................................... 313
11.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-193/2020-10 од 6. новембра 2020. године; ................................................................................... 314
12.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-193/2020-11 од 6. новембра 2020. године; .................................................................................... 314
13.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-200/2020-5 од 13. новембра 2020. године; ................................................................................... 315
14.	Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
бр. 09-06-213/2020-2-1 од 27. новембра 2020. године; ................................................................................ 316
15.	Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
бр. 09-06-213/2020-2-2 од 27. новембра 2020. године; ................................................................................ 317
16.	Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
бр. 09-06-216/2020-2-1 од 2. децембра 2020. године; .................................................................................. 318
17.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-216/2020-2-2 од 2. децембра 2020. године; .................................................................................. 319
18.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-219/2020-1-2 од 4. децембра 2020. године; .................................................................................. 319
19.	Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
бр. 09-06-219/2020-2-1 од 4. децембра 2020. године; .................................................................................. 320
20.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-219/2020-4 од 4. децембра 2020. године; ..................................................................................... 321
21.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-222/2020-5-1 од 8. децембра 2020. године; .................................................................................. 322
22.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-224/2020-8 од 10. децембра 2020. године; ................................................................................... 323
23.	Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву
бр. 09-06-226/2020-8 од 14. децембра 2020. године; ................................................................................... 324
24.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-226/2020-8-1 од 14. децембра 2020. године; ................................................................................ 325
25.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-226/2020-9 од 14. децембра 2020. године; ................................................................................... 325
26.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-230/2020-8 од 21. децембра 2020. године; ................................................................................... 326
27.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-230/2020-9 од 21. децембра 2020. године; ................................................................................... 327
28.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-237/2020-6 од 23. децембра 2020. године; ................................................................................... 327
29.	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
бр. 09-06-237/2020-7 од 23. децембра 2020. године. .................................................................................... 328

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
1. Пословник Градске изборне комисије у Пожаревцу. ....................................................................................... 330

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 5 – Број 33

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

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 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о буџету Града Пожаревца за 2021. годину

I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2021. 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 2021. годину састоје се од:
А.
1.
2.
3.
4.
5.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)

6.

Примања од продаје финансијске имовине

7.
Б.
1.
2.

Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу
спровођења јавних политика (део категорије 62)
Издаци за отплату главнице дуга
Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година
Нето финансирање

3.
4.
5.
6.

Економска класификација

у динарима

7+8

3.261.573.229

4+5
(7+8) – (4+5)
61

4.528.498.676
-1.266.925.447
0

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

381.426.569
200.000
-1.648.152.016

91
9211, 9221, 9219, 9227, 9228

0
0

6211

0

61
3
(91+92) – (61+6211)+3

0
1.648.152.016
1.648.152.016
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Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Р. бр.
1
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
III
1.
1.1.
2.
IV
1.
1.1.
2.
2.1.
V

ОПИС
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
Остали непорески приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери организацијама за
обавезно социјално осигурање
Остале дотације и трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Члан 3.

Шифра економске
класификације
3

Износ – укупна јавна
средства
4

7+8

3.261.573.229,00

71
711
711180
713

731+732
733
770
8

2.440.969.616,00
1.548.070.000,00
0,00
484.300.000,00
408.599.616,00
653.041.208,00
259.665.000,00
251.831.186,00
23.750.000,00
48.880.893,00
68.914.129,00
256.540,00
159.211.155,00
622.649,00
7.472.061,00

4+5

4.528.498.676,00

4 (без 46)
41
42
43
44
45
47
48+49
46
463

2.668.364.372,00
781.642.991,00
1.299.879.943,00
0,00
0,00
141.780.001,00
103.366.196,00
341.695.241,00
666.960.803,00
607.835.861,00

74
741
742
743
745

464

30.670.542,00

465
5

28.454.400,00
1.193.173.501,00

9
91
911
92
6
61
611
62
621
3

200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
381.426.569,00
0,00
381.426.569,00
381.426.569,00
1.648.152.016,00

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.266.925.447,00 динара и за набавку
финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 381.426.569,00 динара из члана 1. ове
одлуке у укупном износу од 1.648.352.016,00 динара, обезбеђују се:
- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.338.640.854,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 309.511.162,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.
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Члан 4.

Средства за суфинансирање у износу од 18.000.000,00 динара у оквиру програма „Подршка Европске уније
социјалном становању и активној инклузији“ у 2021. години као основ за конкурисање за унапређење социјалног становања, а на расписани јавни позив Европске уније и Канцеларије Уједињених нација за пројектне
услуге (УНОПС), утврђена су у Посебном делу ове одлуке, Раздео 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.

Члан 5.

Назив
корисника

Капитални издаци

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем
прегледу:
Израда Плана генералне регулације
Свега за Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање:
Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града
Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у
централном парку у Костолцу – прва фаза
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изградња топлификационе мреже
у улици Базенској у Костолцу
Вишегодишњи засади – Програм пошумљавања
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изградња фекалне канализације у
улици Партизанско сокаче
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изградња фекалне канализације у
улици Војводе Путника – други део
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изграда фекалне канализације
у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра други и трећи део са ЦС
„Краља Петра“ у Костолцу
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изградња фекалне канализације
у улици Вука Караџића први, други и трећи део и Сутјеска други део у
Костолцу
Капитални трансфери осталим нивоима власти – Програм буџетског
фонда за заштиту животне средине – Изградња фекалне канализације
у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, 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
Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу
Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута
стоваришта у Костолцу
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима
и организацијама – Водовод и канализација – Израда техничке
документације реконструкције и доградње мреже од изворишта
„Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и
организацијама – ЈП „Љубичево“
Индустријска зона – изградња водоводне мреже
МЗ „Бубушинац“ – изградња недостајуће водоводне мреже на граници
насеља Бубушинац и Маљуревац
Реконструкција водоводне мреже поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу
Реконструкција зелене површине у МЗ „Васе Пелагић“
Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела

ОДЛУКА 2021.
2021.
2022.
11.413.520,00
11.413.520,00
9.308.891,00
5.094.624,00
6.758.750,00
3.018.132,00
3.520.122,00

21.779.076,00

12.971.838,00

49.602.975,00

23.807.502,00
2.430.402,00
1.280.022,00

3.816.360,00

4.000.000,00
824.835,00
1.775.508,00
6.035.994,00
4.153.458,00
9.764.881,00

2023.
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Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез
Милошев венац
Замена азбестно-цементних цеви у улици Далматинској у Пожаревцу
Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници
„Речица“
Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску
улицу, изградња преносне топловодне мреже – наставак изградње
градске мреже у Изворској улици
ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85
Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна
пута Пожаревац – Костолац
Дистрибутивна топлификациона мрежа на локацији топлопредајне
станице Моравска 22
Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб
Преносна мрежа у Ратарској улици
Топлопредајна станица Ратарска 45а
Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а
Топлопредајна станица Ратарска 146
Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146
Топлопредајна станица Ратарска 209
Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209
Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска
Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65
Влајка Павловића бб
Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе
мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са
вреловодом Костолац – Пожаревац – друга фаза изградње топловода
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“
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Радована Драговића, примар Л=700 м, ДН
250, секундар 700 м, ДН 100
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м
Набавка опреме за мониторинг – спречавање инфилтрације пијаће воде
у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности
здраве пијаће воде кроз остварену уштеду
Свега за Програм 2-Комунална делатност:
Намештај
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Уградна опрема
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Штампачи
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Опрема за домаћинство
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“

2021.

24. децембар 2020.
ОДЛУКА 2021.
2022.

11.465.836,00
18.635.000,00
29.144.289,00
7.140.000,00
4.140.079,00
33.819.978,00
6.884.061,00
1.540.383,00
21.656.195,00
3.061.923,00
15.483.489,00
6.893.824,00
30.071.484,00
6.502.024,00
32.525.556,00
13.634.160,00
34.822.000,00
50.600.000,00

13.200.000,00

9.545.360,00
2.195.985,00
6.868.273,00
1.603.101,00
2.013.794,00
2.640.000,00
536.030.164,00
208.700,00
98.300,00
202.000,00
970.000,00

2023.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Електронска опрема
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Фотографска опрема
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Опрема за домаћинство
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Опрема за угоститељство
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Моторна опрема
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Опрема за производњу
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Немоторизовани алати
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Рачунарска опрема
Пројекат „Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома“
Свега за Програм 3 – Локални економски развој:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

2021.

Страна 9 – Број 33
ОДЛУКА 2021.
2022.

160.000,00
590.000,00
970.000,00
1.832.000,00
535.000,00
513.000,00
560.000,00
285.000,00
6.924.000,00

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

15.000.000,00

Свега за Програм 4 – Развој туризма:

15.000.000,00

Изградња IV фазe примарног вода система сакупљања отпадних вода
у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из
2015. и 2016. године – фекалне канализације са црпном станицом 6
Заштита површинских вода од загађења – Брежанског канала. Изградња
друге – А фазе Јужног слива кишне канализације
Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална
канализација у насељу Лучица
Заштита површинских вода од загађења – Проширење система
сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска
Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела
Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова
– Поречка
Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској
Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у
Пожаревцу
Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и
изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са израдом
пројекта изведеног стања у Индустријској зони Града Пожаревца
Реконструкција фекалне канализације поред кафане „Чикош“ у
Пожаревцу
Процена изводљивости
Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу“
Идејни пројекат
Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу“
Пројектна документација
Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу“
Трансфер станица и рециклажни центар

6.566.763,00
23.245.045,00
16.157.793,00
2.830.645,00
49.557.358,00
4.322.499,00
19.481.479,00
64.352.166,00
5.051.491,00
4.661.547,00
1.550.000,00
14.400.000,00
12.520.000,00
2.889.667,00

2023.
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Израда техничке документације мреже фекалне канализације са
заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска
насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације
ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града
Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско
снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду
дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос
у ГИС
Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“,
са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електроуправљачке опреме
Набавка „ССТВ“ камере за инспекцију канализационог цевовода
Набавка возила за пражњење септичких јама – превоз фекалија
Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице
линијом за предтретман комуналног отпада
Опремање, набавка контејнера запремине 1, 1 м3 (око 200 комада)
у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на
територији Града Пожаревца
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима
и организацијама – Комуналне службе – Пројекат санације депоније
комуналног отпада „Јеремино поље“
Заштита површинских вода од загађења – Брежанског канала. Изградња
Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације
Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у
Пожаревцу
Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW)
са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број
3
Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе
мреже Града Пожаревца и Костолца
Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха
Свега за Програм 6-Заштита животне средине:
Индустријска зона – улица Нова 2
Индустријска зона – улица Нова 3
Индустријска зона – улица Илије Гојковића
Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице
Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице
Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда – Фаза 1
и фаза 2 (од улице Кнез Милошев венац до улице Цане Бабовић) у МЗ
„Чачалица“
Санација бетонског надвожњака у улици Боже Димитријевића у МЗ
„Булевар“
Радови на уређењу паркинг простора за косо паркирање уз коловоз у
улици Војводе Добрњца у МЗ „Булевар“ (са десне стране, уз ограду
болнице)
Рехабилитација тротоара лева страна у улици Космајској у МЗ „Радна
Мала“
Санација бетонског надвожњака у улици Хајдук Вељковој у МЗ „Парк“
Санација тротоара у делу улице Немањине у МЗ „Ћеба“ (лева страна од
улице Синђелићеве до улице Југ Богданове)
Санација тротоара у делу улице Моше Пијаде у МЗ „Браће Вујовић“
(десна страна наставак радова до улице Кнез Милошев венац)
Пројекат пешачко-бициклистичке стазе Лучица-Пољана поред
државног пута Пожаревац – Жабари
Израда пројектне документације за кружни ток на раскрсници улица
Дунавске, Змај Јовине и Вељка Влаховића
Набавка алко тестера за потребе саобраћајне полиције
Набавка стубића за заштиту пешачких токова – Програм унапређења
безбедности саобраћаја

2021.

24. децембар 2020.
ОДЛУКА 2021.
2022.

8.400.000,00

27.489.000,00

6.831.774,00
3.500.000,00
14.880.000,00
40.000.000,00
7.600.000,00
32.017.109,00
58.195.072,00
12.848.940,00
3.000.000,00
4.022.760,00
14.888.105,00
461.259.213,00
8.947.094,00
5.623.822,00
15.368.892,00
796.238,00
7.916.790,00
1.228.737,00
7.028.293,00
3.108.987,00
2.518.189,00
2.988.195,00
4.194.888,00
1.070.686,00
2.100.000,00
200.000,00
450.000,00

2023.
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Набавка стубића и успоривача брзине
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Јанка Веселиновића у МЗ „Бурјан“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Париске комуне у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Марија Кири у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Војске Југославије код бр. 214 у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Достојевска – код Елмонта у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Маргум у МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Милентија Поповића у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Слободана Пенезића Крцуна у МЗ „Парк“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Краља Милана у МЗ „Забела“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – aсфалтирање улице
Милутина Петровића – Ере у МЗ „Забела“
Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ „Забела“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Зеленгорска у МЗ „Пољана“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Браће Ђукића у МЗ „Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Боже Вучковића у МЗ „Дубравица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Партизанска у МЗ „Батовац”
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Драге Дулића Моравца у МЗ „Брежане“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Моравска у МЗ „Драговац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Вељка Дугошевића у МЗ „Братинац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Каравилкина у МЗ „Братинац“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Стишка у МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Вељка Дугошевића у МЗ „Касидол“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Вељка Дугошевића – пут ка гробљу у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Вељка Дугошевића – сокак (део улице М. Обилића) у МЗ „Баре“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Милоша Обреновића у МЗ „Трњане“
Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице
Косовска у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Маршала Тита – крак у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Вељка Дугошевића – крак у МЗ „Берање“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање прикључка
атарског пута у МЗ „Берање“
Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у
Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге
тротоара и паркинга у улици Вељка Дугошевића у Костолцу

Страна 11 – Број 33

ОДЛУКА 2021.
2021.
2022.
500.000,00
519.284,00
94.201,00
78.550,00
125.804,00
668.291,00
1.633.169,00
113.195,00
6.390.083,00
62.613,00
524.846,00
1.257.812,00
1.894.565,00
101.787,00
88.521,00
820.522,00
4.607.512,00
89.648,00
4.229.479,00
3.396.903,00
1.555.975,00
1.587.949,00
3.154.079,00
1.296.386,00
3.307.708,00
1.100.175,00
598.090,00
917.486,00
112.605,00
15.200.535,00
499.887,00

2023.
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Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге
тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге
тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу
Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне
заједнице „Кличевац“
Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне
заједнице „Маљуревац“
Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне
заједнице „Бубушинац“
Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне
заједнице „Село Костолац“
Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева и других
инфраструктурних пројеката на територији Месне заједнице
„Брадарац“
Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална циклометра
Набавка опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода
(30 пластичних чуњева, 1 дигитални циклометар, 1 аналогни
циклометар, 1 сет купа од бројева 1–15, 2 мерне траке дужине 50 м, 30
стоп таблица) за потребе саобраћајне полиције
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Кленовник
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Ћириковац
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Маљуревац
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Бубушинац
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Брадарац
Реализација пројекта „Уређење зона школа“ – Пољана
Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревца – део који обухвата улице: Кучевачка,
Жагубичка, Црнотравска, Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка
Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревца – део који обухвата улице: Делиградска,
Прилепска и Скопљанска
Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну
мрежу града Пожаревца – део који обухвата улице: Книћанинова,
Тршћанска, Сремска, Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша
Реализација Пројекта уређење зона школа – Трњане
Реализација Пројекта уређење зона школа – Братинац
Реализација Пројекта уређење зона школа – Дрмно
Реализација Пројекта уређење зона школа – Пругово
Реализација Пројекта уређење зона школа – Берање
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 ојачавању коловозне конструкције у улици Радних бригада у
МЗ „Сопот“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице
Кучевачке (од улице Иве Маринковића) у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачању коловозне конструкције – асфалтирање улица 8. јуна
два крака (од улице Народног фронта до улице Александра Ненадовића
у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Михајла Пупина у МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до Жагубичке улице –
поред цркве) у МЗ „Горња Мала“

2021.

24. децембар 2020.
ОДЛУКА 2021.
2022.

4.159.640,00
1.522.640,00
12.774.222,00
2.883.099,00
6.655.884,00
6.215.590,00
5.099.045,00
60.000,00
250.000,00
1.382.166,00
1.842.914,00
1.419.651,00
1.806.340,00
1.608.609,00
1.632.766,00
578.448,00
234.240,00
283.830,00
1.500.000,00
1.300.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
350.000,00
30.200.000,00
5.439.322,00
22.125.803,00
42.618.554,00 71.616.746,00
8.974.760,00
8.326.126,00
1.867.889,00
6.369.261,00
3.100.764,00
5.922.074,00

2023.

24. децембар 2020.
Назив
корисника

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Капитални издаци

ГРАДСКА
УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖАРЕВАЦ

СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Радови на ојачавању коловозне конструкције -асфалтирање дела улице
Жагубичке (поред цркве до улице Страхињића Бана) у МЗ „Горња
Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице
Радована Драговића у МЗ „Парк“
Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице
Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ „Ћеба“
Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице
Далматинске у МЗ „Васа Пелагић“
Свега за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура:
Реконструкција фасаде објекта „Бубамара“
Реконструкција крова објекта „Мајски цвет“ у Костолцу
Извођење радова – отклањање недостатака у подрумским просторијама
вртића „Бамби“
Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима
Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ
„Љубица Вребалов“ Пожаревац – вртић „Мајски цвет“ у Костолцу
Израда пројекта уређења дворишта
Израда пројекта противпожарне заштите у вртићу „Мајски цвет“ у
Костолцу
Трошкови надзора за извођење радова – отклањање недостатака у
подрумским просторијама вртића „Бамби“
Свега за Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:
ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Замена хидрантске мреже
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац
Израда пројекта реконструкције и надградње школе
Свега за Програм 9 – Основно образовање и васпитање:
Пожаревачка гимназија
Изградња хидрантске мреже
Политехничка школа Пожаревац
Адаптацијa и санација сале за јавну делатност
Свега за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:
Центар за социјални рад – Дневни центар
Намештај – набавка столица
Центар за социјални рад – Дневни центар
Електронска опрема – набавка мини линије
Центар за социјални рад – Дневни центар
Опрема за пољопривреду – набавка косилице, тримера, маказа за
орезивање
Центар за социјални рад – Дневни центар
Набавка опреме за јавну безбедност – замена мобилних
противпожарних апарата
Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за избеглице за трајно
решавање стамбених потреба избеглица – мобилијар
Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица – бетонски и армирано бетонски радови
Рачунарска опрема
Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз
успостављање ефикасних социјалних услуга“
Свега за Програм 11 – Социјална и дечја заштита:
Набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац- ванредна
ситуација
ОПШТА
Набавка опреме (протокомер) Општој болници Пожаревац – ванредна
БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ ситуација
Свега за Програм 12 – Здравствена заштита:
ГРАДСКА
МЗ „Маљуревац“ – реконструкција крова на Дому културе
УПРАВА
ГРАДА
Санација Дома културе у МЗ „Пругово“
ПОЖАРЕВЦА

2021.

Страна 13 – Број 33
ОДЛУКА 2021.
2022.

2.686.992,00
9.770.965,00
5.826.264,00
31.750.110,00
361.806.439,00 71.616.746,00
5.144.268,00
6.275.271,00
2.217.237,00
1.063.657,00
630.000,00
352.000,00
210.000,00
200.000,00
16.092.433,00
396.700,00
2.940.000,00
3.336.700,00
6.000.000,00
13.336.678,00
19.336.678,00
218.000,00
25.000,00
80.000,00
45.000,00
17.400,00
223.199,00
150.000,00
758.599,00
4.500.000,00
1.884.888,00
6.384.888,00
832.930,00
999.990,00

2023.

Страна 14 – Број 33
Назив
корисника

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Капитални издаци

Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза
Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне
историје Пожаревац
ЦЕНТАР ЗА Административна опрема – каблирање
КУЛТУРУ
Музичка опрема – тонско техничка опрема
ПОЖАРЕВАЦ Фолклорна ношња
НАРОДНА
Књиге
БИБЛИОТЕКА
“ИЛИЈА М.
ПЕТРОВИЋ” Набавка рачунара
ПОЖАРЕВАЦ
ФОНДАЦИЈА
МИЛЕНИН
ДОМИзрада пројектне документације за реконструкцију и доградњу
ГАЛЕРИЈА
“МИЛЕНЕ
постојећег простора Галерије
ПАВЛОВИЋ
БАРИЛИ”
ПОЖАРЕВАЦ
Свега за Програм 13 – Развој културе и информисања:
ГРАДСКА
УПРАВА
Радови на спортској хали у Пожаревцу
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Обезбеђивање потребне инфраструктуре и радови на довођењу –
прикључењу на топлификациони систем путем резиденцијалних
ЈАВНА
УСТАНОВА топлопредајних станица на Градском фудбалском стадиону
“СПОРТСКИ Моторна самоходна косачица
Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних флуида
ЦЕНТАР
ПОЖАРЕВАЦ” Уградња кућишта пумпе у базенској филтер станици
Набавка и репарација вентила у базенској филтер станици
Свега за Програм 14-Развој спорта и омладине:
Градска општина Костолац
Пројектно планирање – Надзор на изградњи вреловода Острово
Градска општина Костолац
Пројектно планирање – Надзор на изградњи фекалне канализације
Колубарске, Ивана Косанчића, Ст. Главаша
Градска општина Костолац
Пројектно планирање – Надзор на изградњи фекалне канализације
Козарачке
Градска општина Костолац
Пројектно планирање – Надзор на изградњи фекалне канализације
Партизанске
Градска општина Костолац
Центар за културу Костолац – набавка монтажног контејнера на плажи
„Топољар“
Градска општина Костолац
Центар за културу Костолац – Опрема за културу – набавка озвучења
јавних простора на локацији „Топољар“ и спортски терени
Градска општина Костолац
Дечје игралиште
Градска општина Костолац
Рушење моста
Градска општина Костолац
Надзор над извођењем радова на рушењу моста
Градска општина Костолац
Надзор над извођењем радова на изградњи канализације
Градска општина Костолац
Надзор за дрворед
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

2021.

24. децембар 2020.
ОДЛУКА 2021.
2022.

24.303.899,00
26.729.364,00
633.173,00
1.000.000,00
412.000,00
3.397.297,00
500.000,00

2.801.200,00

61.609.853,00
4.708.386,00

1.200.000,00
46.990,00
137.520,00
141.000,00
169.920,00
6.403.816,00
1.138.500,00
583.284,00
72.912,00
38.400,00
1.035.360,00
644.369,00
347.940,00
10.652.233,00
319.600,00
944.400,00
185.445,00

2023.

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Назив
корисника

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Капитални издаци

Градска општина Костолац
Израда пројектне документације за топлификацију насеља “Плажа” у
Костолцу
Градска општина Костолац
Израда пројектне документације за водоводну мрежу села Острово
Градска општина Костолац
Пројектна документација – Градски парк и стара пруга
Градска општина Костолац
Пројектна документација – хидротехничке инсталације водоводне и
канализационе мреже
Градска општина Костолац
Пројектна документација – надстрешица изнад трибина на плажи
„Топољар“ у Костолцу
Градска општина Костолац
Пројектна документација челичне трибине на плажи „Топољар“ у
Костолцу
Изградња осталих стамбених простора – средства „Фонда
солидарности“
Изградња пословног објекта МЗ „Чачалица“
Замена старих и израда нових електричних инсталација у стамбеној
јединици – бараци површине 33 м², у улици Трг Радомира Вујовића
број 2А/2 у Пожаревцу додељеној социјално угроженој породици
Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта:
Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу, к. п. 4574/1 К. О.
Пожаревац
Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства:
Рестаурација и реконструкција балкона
Радови на згради Локалне пореске администрације
Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним
заједницама на територији Града Пожаревца
Геодетске подлоге за инвестиције из програма
Израда геодетских подлога
Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у
Пожаревцу (ИДР, ПГД И ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење
комплекса Спортски центар
Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и
прописима за Историјски архив Града Пожаревца
Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог
Начелства
Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања
Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза
Надзор над уградњом система видео надзора града Пожаревца
Витешка – пројекат фекалне канализације
Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и
адаптације објекта „Старе касарне“
Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина
Ул. Васе Чарапића – пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и ирадом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ „Булевар“
Ул. Милоша Поцерца – пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне
конструкције и израдом тротоара у МЗ „Сопот“
Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића
Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција
Екстерни стручни надзор
Израда претходних студија оправданости и претходне студије
изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости
Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија
Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој
Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној заједници
„Речица“

2021.

Страна 15 – Број 33
ОДЛУКА 2021.
2022.

21.600,00
2.760.000,00
1.728.000,00
216.000,00
600.000,00
384.000,00
1.757.961,00
30.720.102,00
62.093,00
198.078,00
1.127.952,00
8.248.629,00
4.439.226,00
65.741,00
293.355,00
9.000.000,00
350.000,00
125.000,00
198.400,00
1.951.975,00
16.543,00
400.000,00
1.652.400,00
250.000,00
250.000,00
750.700,00
5.897.040,00
19.745.829,00
240.000,00
44.683.120,00
3.000.000,00
600.500,00
6.142.000,00

1.151.975,00

2023.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника
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Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена
и изградњу спортских објеката на к. п. бр. 2237/1 КО Пожаревац
Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције
у улици Цара Душана са уређењем јавне расвете (до обилазнице са
бочним улицама) у МЗ „Чачалица“
Израда Пројекта партерног уређења блока „Ђура Јакшић“ у МЗ „Горња
Мала“
Пројекат рехабилитације и ојачавања коловозне конструкције и
уређења у делу улице 27. априла (до петље)
Стручни надзор над инвестицијама
Канцеларијски намештај
Аутомобили
Рачунарска опрема – кућиште за ГИС
Фотографска опрема
Мерни и контролни инструменти
Опрема за јавну безбедност – набавка ПП апарата
Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)
Експропријација земљишта за потребе проширења гробља у Кличевцу
Упис непокретности и мрежа у јавну својину Града Пожаревца
Набавка и постављање механичке заштите – игличасте заштите од
птица на објекту „Начелство“
Замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу
Израда пројектно техничке документације за адаптацију, санацију и
реконструкцију Дома здравља Пожаревац
Електронска опрема – Пројекат „Унапређење предуслова за коришћење
локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту“
Рачунарска опрема – Мобилни тим за Роме
Рачунарска опрема
Штампачи
Телефони
Лаптоп рачунари за потребе Градског већа и Комуналну полицију
Компјутерски софтвер – Пројекат „Унапређење предуслова за
коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у
Пожаревцу и Великом Градишту“
Набавка опреме система видео надзора града Пожаревца
Набавка видео надзора за опремање локала за потребе Градске управе
Града Пожаревца
Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање
хидрантских сандучића
Набавка опреме за потребе МУП-а – четири камере за видео надзор
Набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради
Начелства и Месним канцеларијама
Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће
воде Кличевац на к. п. број 987 К. О. Кличевац
Куповина и монтажа паркинга – прикључак на водоводну мрежу
Куповина и монтажа паркинга – прикључак на мрежу фекалне
канализације
Израда ПДР-индустријска зона Пожаревац
Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за
потребе израде ПДР – индустријске зоне Пожаревац
Лимарски радови на балконима објекта „Старо Начелство“ у
Пожаревцу – I фаза – балустери
Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у
потезу постојећег надвожњака
Набавка покретних клима
Набавка електронских калкулатора
Лиценце за антивирус софтвер
Лиценце за Microsoft софтвер са каловима

2021.

24. децембар 2020.
ОДЛУКА 2021.
2022.

810.000,00
2.760.000,00
3.642.885,00
1.920.000,00
151.439,00
2.347.810,00
1.190.000,00
100.000,00
55.000,00
70.000,00
100.000,00
120.000,00
500.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
13.000.000,00
1.400.000,00
165.000,00
1.615.000,00
225.000,00
170.000,00
1.600.000,00
420.000,00
31.039.488,00 23.039.488,00
10.508,00
100.000,00
150.000,00
159.500,00
500.000,00
260.591,00
142.215,00
6.240.000,00
312.000,00
4.534.158,00
1.800.000,00
2.542.012,00
56.000,00
107.240,00
500.000,00

2023.

24. децембар 2020.
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ОДЛУКА 2021.
2021.
2022.
2023.
Лиценце за Autodesk 3D Map
800.000,00
ГРАДСКА
3.877.351,00
Лиценца за софтвер
УПРАВА
400.000,00
Набавка копир апарата
ГРАДА
Опрема
за
домаћинство
499.812,00
ПОЖАРЕВЦА
Реконструкција просторне целине „Чикош“
25.856.808,00
Свега за Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе: 321.488.504,00 64.191.463,00
Укупно капитални издаци: 1.827.844.807,00 135.808.209,00
Назив
корисника

Капитални издаци

Члан 6.

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
3
700000
710000
711000

Конто
3
700000
710000
711000
711111
711121
711122
711123
711145

713000

711147
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421
713423

714000

714000
714513
714549
714552
714565
714566
714567
714572
714593
714598

716000

716000
716111

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Пренета средства из ранијих година
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
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
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
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
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
Боравишна такса
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
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
1.648.152.016
3.254.101.168
2.440.969.616
1.548.070.000
1.383.000.000
350.000
21.500.000
45.000.000
2.200.000
20.000
94.000.000
2.000.000
484.300.000
210.000.000
205.000.000
15.000.000
45.000.000
9.300.000
362.599.616
47.000.000
295.699.616
2.000.000
13.000.000
2.200.000
1.000.000
400.000
1.100.000
200.000
46.000.000
46.000.000
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Класа/
Категорија/
Група
730000
732000
733000

740000
741000

742000

743000

744000
745000

770000

800000
810000
820000
900000
920000

Конто
730000
732000
732141
733000
733141
733147
733241
740000
741000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

24. децембар 2020.
УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
159.467.695
256.540
256.540
159.211.155
142.671.155
1.540.000
15.000.000
653.041.208
259.665.000

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
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у
18.000.000
741141
депозит банака
741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
185.000.000
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
6.665.000
741522
пољопривредног објекта у државној својини
741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта
50.000.000
251.831.186
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике
300.000
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа
101.092.690
742141
градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које
71.538.496
742142
користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
100.000
742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
100.000
742144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које
100.000
742145
користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у
62.100.000
742146
корист нивоа градова
742241 Градске административне таксе
4.500.000
12.000.000
742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
23.750.000
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
22.500.000
743324
на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене
50.000
743341
актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у
1.000.000
743342
управном поступку у корист нивоа градова
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне
200.000
743924
наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе
744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
68.914.129
744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова
68.914.129
48.880.893
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141 Остали приходи у корист нивоа градова
27.150.183
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист
21.730.710
745143
нивоа градова
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
622.649
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
45.649
772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године
577.000
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
7.472.061
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
2.100.000
2.100.000
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
5.372.061
820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова
5.372.061
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
200.000
200.000
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
200.000
921641 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
3.261.773.229
7+8+9
ИМОВИНЕ
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
4.909.925.245

24. децембар 2020.
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Члан 7.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Конто
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
450
451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484
485
490
499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
620
621

Врсте расхода и издатака
2

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупна јавна средства
3
3.335.325.175
781.642.991
634.825.416
105.898.932
6.726.360
9.994.568
15.257.740
8.939.975
1.299.879.943
379.144.450
5.284.633
322.268.498
215.500.065
271.455.540
106.226.757
141.780.001
116.780.001
25.000.000
666.960.803
607.835.861
30.670.542
28.454.400
103.366.196
103.366.196
233.195.241
195.620.159
12.523.000
14.094.000
2.958.082
8.000.000
108.500.000
108.500.000
1.193.173.501
1.188.673.501
1.073.201.221
98.841.642
6.758.750
9.871.888
3.500.000
3.500.000
1.000.000
1.000.000
381.426.569
381.426.569
4.909.925.245
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Члан 8.

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

194.934.945

010

Болест и инвалидност

34.150.000

040

Породица и деца

48.939.696

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

68.200.696

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

43.644.553
1.229.150.798

110

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

109.592.480

130

Опште услуге

966.612.606

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

152.945.712

200

ОДБРАНА

220

Цивилна одбрана

4.048.082

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

81.942.518

330

Судови

14.235.456

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

4.048.082

67.707.062
1.086.123.604

411

Општи економски и комерцијални послови

41.036.060

412

Општи послови по питању рада

10.000.000

421

Пољопривреда

74.317.016

436

Остала енергија

268.775.156

451

Друмски саобраћај

615.356.759

473

Туризам

68.111.303

490

Економски послови некласификовани на другом месту

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

924.164.783

510

Управљање отпадом

189.774.982

520

Управљање отпадним водама

506.731.328

530

Смањење загађености

29.004.706

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

128.560.186

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

70.093.581

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

255.244.096

620

Развој заједнице

11.413.520

630

Водоснабдевање

100.533.367

640

Улична расвета

143.297.209

700

ЗДРАВСТВО

27.270.542

721

Опште медицинске услуге

3.600.000

740

Услуге јавног здравства

3.000.000

760

Здравство некласификовано на другом месту

20.670.542

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

448.747.325

810

Услуге рекреације и спорта

152.907.640

820

Услуге културе

295.839.685

8.527.310

900

ОБРАЗОВАЊЕ

658.298.552

911

Предшколско образовање

445.849.760

912

Основно образовање

120.188.282

920

Средње образовање

92.260.510
УКУПНО:

4.909.925.245

24. децембар 2020.
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Члан 9.

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

Назив

Укупна средства

1

2

3

1101

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

11.413.520,00

1102

Програм 2. Комуналне делатности

1501

Програм 3. Локални економски развој

59.563.370,00

1502

Програм 4. Развој туризма

68.111.303,00

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

74.317.016,00

0401

Програм 6. Заштита животне средине

725.934.236,00

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

683.063.821,00

2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

445.849.760,00

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

120.188.282,00

2003

Програм 10. Средње образовање и васпитање

92.260.510,00

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

1801

Програм 12. Здравствена заштита

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

295.839.685,00

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

152.907.640,00

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

710.836.279,00

194.934.945,00
27.270.542,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 10.

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

Члан 11.

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

1.137.841.856,00
109.592.480,00
4.909.925.245,00
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II
ПОСЕБAН ДЕО
Члан 12.

Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.909.925.245,00 динара, распоређују се по корисницима у складу
са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у
колони 8:

1
1

2

3

4

5

6

2101
2101-0002
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9

411
412
414
415
421
422
423
426
482
01

01

2101-0003
110
10
11

2

2101
2101-0002

Опис
7
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
Извори финансирања за функцију 110:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0003:

Укупна јавна
средства
8

4.150.904
691.125
200.000
300.000
6.000.000
50.000
11.620.000
1.000.000
100.000
24.112.029
24.112.029
24.112.029
24.112.029

3.566.227
593.777
4.160.004
4.160.004
4.160.004
4.160.004

01

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

28.272.033
28.272.033

01

Извори финансирања за Раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 1:

28.272.033
28.272.033

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

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

110
12
13
14
15
16
17
18

411
412
414
415
422
423
426
01

01

3

7
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

Укупна јавна
средства
8
6.508.059
1.083.592
415.000
170.000
30.000
8.200.000
600.000
17.006.651
17.006.651
17.006.651
17.006.651

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

17.006.651
17.006.651

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 2:

17.006.651
17.006.651

110
411
412
414
421
422
423
426
481
01

01

4

Опис

01

2101
2101-0001
19
20
21
22
23
24
25
26
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СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама
Извори финансирања за функцију 110:
Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:

1.978.095
329.353
200.000
205.000
130.000
58.238.330
670.000
2.563.018
64.313.796
64.313.796
64.313.796
64.313.796

01

Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

64.313.796
64.313.796

01

Извори финансирања за Раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 3:

64.313.796
64.313.796

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

Страна 24 – Број 33

3
0602
0602-0004

4

5

6

330

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
512
01

01

5

1

1101-4001

620

39

640

40
41

7
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Градско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330:
Општи приходи и примања буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:

Укупна јавна
средства
8

10.229.281
1.703.175
40.000
415.000
183.000
150.000
585.000
20.000
370.000
100.000
290.000
150.000
14.235.456
14.235.456
14.235.456
14.235.456

01

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:

14.235.456
14.235.456

01

Извори финансирања за Раздео 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 4:

14.235.456
14.235.456

ГРАДСКА УПРАВА
Пројекат: Израда Плана генералне регулације
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-4001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1101-4001:

13

1102
1102-0001

Опис

24. децембар 2020.

Извори финансирања за Програм 1:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 640:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11.413.520
11.413.520
11.413.520
11.413.520
11.413.520

11.413.520
11.413.520

110.600.000
32.697.209
138.564.280
4.732.929

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

01
13

1102-0002

540

42
43
44
45
46
47

424
425
463
511
512
514
01
13

01
13

1102-0003

1102-0004

1102-0007

510

540

436

48
49

50
51

52
53
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7
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
ПА: Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0002:

ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом
421 Стални трошкови
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0003:
ПА: Зоохигијена
Заштита биљног и животињског света и крајолика
424 Специјализоване услуге
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 540:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0004:
ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије
Остала енергија
463 Трансфери осталим нивоима власти
621 Набавка финансијске имовине

Укупна јавна
средства
8
143.297.209
138.564.280
4.732.929
143.297.209

47.345.710
2.000.000
9.308.891
25.384.175
3.000.000
6.758.750
41.143.947
52.653.579
93.797.526
41.143.947
52.653.579
93.797.526

69.170.361
500.000
61.164.818
8.505.543
69.670.361
61.164.818
8.505.543
69.670.361

27.762.660
7.000.000
31.262.660
3.500.000
34.762.660
31.262.660
3.500.000
34.762.660

50.600.000
218.175.156

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 26 – Број 33

1

2

3

4

5

6
01
13

01
13

1102-0008

630

54
55
56
57
58

421
425
451
511
621
01
08
13

01
08
13

01
08
13

1501
1501-0001

411

59
60
61
62

411
412
454
481
01

01
1501-0002

412

63

464
01
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Опис
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Извори финансирања за функцију 436:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0007:
ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0008:
Извори финансирања за Програм 2:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Субвенције приватним предузећима
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 411:
Општи приходи и примања буџета
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:
ПА: Мере активне политике запошљавања
Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 412:
Општи приходи и примања буџета
Функција 412:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

Укупна јавна
средства
8
85.422.000
183.353.156
268.775.156
85.422.000
183.353.156
268.775.156

1.018.000
1.216.868
3.816.360
56.415.626
38.066.513
8.011.985
29.144.289
63.377.093
100.533.367
8.011.985
29.144.289
63.377.093
100.533.367

365.569.690
29.144.289
316.122.300
710.836.279

12.408.075
2.127.985
25.000.000
1.500.000
41.036.060
41.036.060
41.036.060
41.036.060

10.000.000
10.000.000
10.000.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6
01

1501-4001
490

64
65
66
67
68
69
70
71
72

411
412
421
423
424
426
481
482
512
13
15

13
15
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Опис
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Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1501-0002:
Пројекат: Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома
Економски послови некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 490:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-4001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Пројекат 1501-4001:

Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници
Пољопривреда
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 421:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0001:
01
13
15

0101
0101-0001
421

0101-0002

421

73
74

75
76
77

ПА: Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда
423 Услуге по уговору
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:

Укупна јавна
средства
8
10.000.000
10.000.000

129.000
21.600
30.000
1.290.710
720.000
278.000
54.000
50.000
5.954.000
1.097.000
7.430.310
8.527.310
1.097.000
7.430.310
8.527.310

51.036.060
1.097.000
7.430.310
59.563.370

1.300.000
31.828.416
7.965.000
25.163.416
33.128.416
7.965.000
25.163.416
33.128.416

2.394.593
35.541.910
3.252.097
28.000.000
13.188.600
41.188.600

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 28 – Број 33

1

2

3

4

5

6
01
13

01
13

0401
0401-0001

0401-0002

0401-0003

0401-0004

560

530

560

520

78

79
80

81
82
83

84
85
86
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Укупна јавна
средства

7
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0101-0002:

28.000.000
13.188.600
41.188.600

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

35.965.000
38.352.016
74.317.016

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА: Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0001:
ПА: Праћење квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
424 Специјализоване услуге
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 530:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0002:
ПА: Заштита природе
Заштита животне средине некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0003:
ПА: Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
421 Стални трошкови
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
463 Трансфери осталим нивоима власти

8

4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

14.116.601
14.888.105
13.588.145
15.416.561
29.004.706
13.588.145
15.416.561
29.004.706

56.032.936
9.560.645
300.000
65.419.281
474.300
65.893.581
65.419.281
474.300
65.893.581

44.307.117
7.022.760
123.504.693

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

1

2

3

4

5
87
88

0401-0005

0401-0006

0401-4001

510

510

510

89
90

91

92

Економска
класиф.

Глава

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

93
94
95
96

Опис

6
7
511 Зграде и грађевински објекти
621 Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 520:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0004:
ПА: Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
511 Зграде и грађевински објекти
621 Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 510:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0005:
ПА: Управљање осталим врстама отпада
Управљање отпадом
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0401-0006:
Пројекат: Санација депоније комуналног отпада “Јеремино поље”
Управљање отпадом
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за пројекат 0401-4001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0401-4001:

0401-5001
510

Страна 29 – Број 33

421
423
424
511
01

Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу
Управљање отпадом
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета

Укупна јавна
средства
8
254.311.858
77.584.900
90.231.570
416.499.758
506.731.328
90.231.570
416.499.758
506.731.328

2.889.667
47.600.000
47.600.000
2.889.667
50.489.667
47.600.000
2.889.667
50.489.667

7.507.845
7.507.845
7.507.845
7.507.845
7.507.845

32.017.109
32.017.109
32.017.109
32.017.109
32.017.109

90.000
930.000
600.000
28.470.000
90.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 30 – Број 33

1

2

3

4

5

6
13

01
13

01
13

0701
0701-0002

451

97
98
99
100
101

421
423
424
425
511
01
08
13

01
08
13

0701-0004

0701-0005

451

360

102

103
104
105
106
107

Опис
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за пројекат 0401-5001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0401-5001:
Извори финансирања за Програм 6:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

ПА: Јавни градски и приградски превоз путника
Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 451:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0701-0004:

423
424
426
511
512
01
13

24. децембар 2020.

ПА: Унапређење безбедности саобраћаја
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:

Укупна јавна
средства
8
30.000.000
30.090.000
90.000
30.000.000
30.090.000

216.928.996
509.005.240
725.934.236

228.339
6.531.563
9.183.255
177.744.102
318.969.500
321.739.202
33.627.840
157.289.717
512.656.759
321.739.202
33.627.840
157.289.717
512.656.759

102.700.000
102.700.000
102.700.000
102.700.000
102.700.000

2.757.250
800.000
3.812.873
36.887.975
23.448.964
22.500.000
45.207.062
67.707.062

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6
01
13

01
08
13

2001
2001-0001
911

108

912

109
110
111

920

7
Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0005:
Извори финансирања за Програм 7:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање основних школа
Основно образовање
423 Услуге по уговору
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2002-0001:

01
13

2003
2003-0001

Опис

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Предшколско образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 911:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2001-0001:

01
13

2002
2002-0001

Страна 31 – Број 33

Извори финансирања за Програм 9:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање средњих школа
Средње образовање

Укупна јавна
средства
8
22.500.000
45.207.062
67.707.062

446.939.202
33.627.840
202.496.779
683.063.821

10.000.000
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
0
10.000.000

10.000.000
0
10.000.000

1.000.000
84.688.282
34.500.000
116.851.582
3.336.700
120.188.282
116.851.582
3.336.700
120.188.282

116.851.582
3.336.700
120.188.282

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

1

2

3

4

5
112
113

Економска
класиф.

Глава

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 32 – Број 33

070
114
115

0901-0003

0901-0004

090

090

116
117

118

Опис

6
7
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 920:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 2003-0001:

01
13

0901
0901-0001

24. децембар 2020.

Извори финансирања за Програм 10:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0001:
ПА: Дневне услуге у заједници
Социјална заштита некласификована на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0003:
ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Социјална заштита некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0004:

Укупна јавна
средства
8
88.510.510
3.750.000
72.923.832
19.336.678
92.260.510
72.923.832
19.336.678
92.260.510

72.923.832
19.336.678
92.260.510

33.481.900
18.503.796
51.269.900
715.796
51.985.696
51.269.900
715.796
51.985.696

21.344.080
8.849.044
29.671.080
522.044
30.193.124
29.671.080
522.044
30.193.124

11.781.400
11.781.400
11.781.400
11.781.400
11.781.400

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0901-0005
070
119

0901-0006

0901-0007

0901-0008

040

040

010

120
121
122

123
124

125

0901-4001
090

126
127

Страна 33 – Број 33

ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 070:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0005:
ПА: Подршка деци и породици са децом
Породица и деца
423 Услуге по уговору
465 Остале дотације и трансфери
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:
ПА: Подршка рађању и родитељству
Породица и деца
423 Услуге по уговору
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 040:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0901-0007:
ПА: Подршка особама са инвалидитетом
Болест и инвалидност
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 010:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 010:
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0901-0008:
Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица
Социјална заштита некласификована на другом месту
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:

Укупна јавна
средства
8

16.215.000
16.215.000
16.215.000
16.215.000
16.215.000

3.500.000
24.409.696
16.000.000
43.909.696
43.909.696
43.909.696
43.909.696

230.000
4.800.000
5.030.000
5.030.000
5.030.000
5.030.000

34.150.000
11.588.982
22.561.018
34.150.000
11.588.982
22.561.018
34.150.000

223.199
17.400

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 34 – Број 33

1

2

3

4

5

6
13

13

0901-4002
090

128
129
130
131

421
423
424
512
01
06
13
15

01
06
13
15

01
06
13
15

1801
1801-0001

1801-0002

760

721

132

133

24. децембар 2020.

Опис
7
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Пројекат 0901-4001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 0901-4001:
Пројекат: Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз
успостављање ефикасних социјалних услуга
Социјална заштита некласификована на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за Пројекат 0901-4002:
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Пројекат 0901-4002:
Извори финансирања за Програм 11:
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 11:

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
Извори финансирања за функцију 760:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1801-0001:
ПА: Мртвозорство
Опште медицинске услуге
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 721:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 721:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1801-0002:

Укупна јавна
средства
8
240.599
240.599
240.599
240.599

5.000
1.234.430
40.000
150.000
5.000
256.540
150.000
1.017.890
1.429.430
5.000
256.540
150.000
1.017.890
1.429.430

169.471.058
256.540
24.189.457
1.017.890
194.934.945

20.670.542
20.670.542
20.670.542
20.670.542
20.670.542

3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1801-0003
740

1201
1201-0001

1201-0002

820

820

134
135

136

137

1201-0003
820

138
139

Страна 35 – Број 33

ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Услуге јавног здравства
424 Специјализоване услуге
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 740:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 740:
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1801-0003:
Извори финансирања за Програм 12:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0001:
ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
ПА: Унапређење система очувања и представљање културноисторијског наслеђа
Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0003:

Укупна јавна
средства
8

1.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
6.600.000
20.670.542
27.270.542

38.381.862
38.381.862
38.381.862
38.381.862
38.381.862

10.432.000
10.432.000
10.432.000
10.432.000
10.432.000

5.100.000
28.562.284
27.829.364
5.832.920
33.662.284
27.829.364
5.832.920
33.662.284

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 36 – Број 33

1

2

3

4

5

6

1201-0004
820

140

1201-5001
820

141

1301-0001
810

1301-0002

810

142

143

Опис

7
ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге културе
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0004:
Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу, II фаза
Услуге културе
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-5001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-5001:

01
07
13

1301

24. децембар 2020.

Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0001:
ПА: Подршка предшколском и школском спорту
Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:

Укупна јавна
средства
8

6.000.000
2.000.000
4.000.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
6.000.000

24.303.899
24.303.899
24.303.899
24.303.899
24.303.899

78.643.226
0
34.136.819
112.780.045

92.000.000
12.000.000
80.000.000
92.000.000
12.000.000
80.000.000
92.000.000

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1301-0005

1301-4001

810

810

144

145

ПА: Спровођење омладинске политике
Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 1301-0005:
Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта
Услуге рекреације и спорта
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 810:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Пројекат 1301-4001:

01
13

0602
0602-0001

130

Страна 37 – Број 33

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
481
482
483

162

484

163
164
165
166
167

485
511
512
515
541

Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:

Укупна јавна
средства
8

5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000

4.708.386
4.708.386
4.708.386
4.708.386
4.708.386

19.500.000
84.708.386
104.208.386

212.545.175
35.219.115
2.070.000
4.800.000
6.000.000
2.623.000
88.195.000
560.000
46.862.600
12.064.500
5.610.000
23.593.250
196.397.505
6.805.000
10.770.000
13.700.000
10.000
1.000.000
243.596.740
44.830.130
5.404.591
1.000.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 38 – Број 33

1

2

3

4

5

6
01
08
13

01
08
13

0602-0006

0602-0007

160

160

168
169
170

171
172
173
174

423
426
481
512

01

0602-0010

160

160

175

176

7
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

ПА: Инспекцијски послови
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:

01

0602-0009

Опис

ПА: Функционисање националних савета националних мањина
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0007:

ПА: Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499 Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:
ПА: Стална буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499 Средства резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:
01 Општи приходи и примања буџета

24. децембар 2020.

Укупна јавна
средства
8
620.010.128
6.142.000
337.504.478
963.656.606
620.010.128
6.142.000
337.504.478
963.656.606

21.529.335
3.692.255
200.000
25.421.590
25.421.590
25.421.590
25.421.590

310.000
15.000
4.900.000
165.000
5.390.000
5.390.000
5.390.000
5.390.000

100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000

8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

0602-0014

220

177
178

179
180
181
182

421
423
512
515
13
15

13
15

5

2

0602
0602-0002
160

183
184

Опис
7
Свега за Програмску активност 0602-0010:

ПА: Управљање у ванредним ситуацијама
Цивилна одбрана
423 Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
484
непогодa или других природних узрока
Извори финансирања за функцију 220:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 220:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0014:

0602-7001
130

Страна 39 – Број 33

Пројекат: Унапређење предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-7001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 0602-7001:

Укупна јавна
средства
8
8.500.000

1.100.000
2.948.082
1.100.000
2.948.082
4.048.082
1.100.000
2.948.082
4.048.082

30.000
1.106.000
1.400.000
420.000
1.430.000
1.526.000
2.956.000
1.430.000
1.526.000
2.956.000

01
08
13
15

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 15:

759.321.718
6.142.000
340.034.478
4.474.082
1.109.972.278

01
06
08
13
15

Извори финансирања за Главу 1:
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Главу 1:

2.349.750.364
256.540
68.914.129
1.604.899.915
12.922.282
4.036.743.230

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

5.007.643
51.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 40 – Број 33

1

2

3

4

5
185
186
187
188
189
190
191

6
423
424
425
426
483
511
512
01
13

01
13

5

3

1201
1201-0001

820

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Опис
7
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

24. децембар 2020.

Укупна јавна
средства
8
5.218.200
1.035.000
1.089.000
965.000
33.000
210.279
25.000
13.263.843
370.279
13.634.122
13.263.843
370.279
13.634.122

01
13

Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

13.263.843
370.279
13.634.122

01
13

Извори финансирања за Главу 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2:

13.263.843
370.279
13.634.122

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515
523

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
04
13

79.710.114
13.276.732
893.500
1.572.000
1.492.340
2.592.300
15.653.520
2.099.633
21.199.773
10.394.000
2.471.500
6.107.740
1.112.000
440.000
160.000
2.901.200
3.664.173
4.047.297
1.000.000
147.417.838
14.587.981
8.782.003

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

01
04
13

1201-4001

820

211
212
213
214

422
423
424
426
01
04

01
04

1201-4002

820

215
216
217
218

421
422
423
424
01
04

01
04

1201-4003

820

219
220
221
222
223

421
422
423
424
426
01

01

01

Опис
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Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат: Глумачке свечаности “Дани Миливоја Живановића”
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-4001:
Пројекат: Оркестар “Гвардиа”
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4002:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-4002:
Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4003:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета

Страна 41 – Број 33

Укупна јавна
средства
8
170.787.822
147.417.838
14.587.981
8.782.003
170.787.822

39.000
575.800
3.677.018
95.000
4.079.818
307.000
4.386.818
4.079.818
307.000
4.386.818

30.000
65.000
325.000
2.000.000
2.390.000
30.000
2.420.000
2.390.000
30.000
2.420.000

200.000
50.000
1.100.000
4.065.000
50.000
5.465.000
5.465.000
5.465.000
5.465.000

159.352.656

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 42 – Број 33

1

2

3

4

5

6
04
13

01
04
13

5

4

1301
1301-0004

810

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
482
511
512
523
01
04
13

01
04
13

5

5

Опис

24. децембар 2020.

Укупна јавна
средства

7
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

8
14.924.981
8.782.003
183.059.640

Извори финансирања за Главу 3:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3:

159.352.656
14.924.981
8.782.003
183.059.640

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА: Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 1301-0004:

12.156.200
2.040.210
39.880
500.000
420.000
12.076.000
160.000
9.318.600
360.000
2.987.800
2.173.194
600.000
2.860.500
1.006.870
2.000.000
37.336.130
7.850.000
3.513.124
48.699.254
37.336.130
7.850.000
3.513.124
48.699.254

01
04
13

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

37.336.130
7.850.000
3.513.124
48.699.254

01
04
13

Извори финансирања за Главу 4:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

37.336.130
7.850.000
3.513.124
48.699.254

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

24. децембар 2020.

3
1502
1502-0001

4

5

6

473

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
523
01
15

01
15

1502-0002

473

254
255
256
257
258
259

421
422
423
424
426
472
01
13

01
13

1502-4001

473

260
261
262
263
264
265
266

421
422
423
424
426
472
482

Опис
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ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА: Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0001:
ПА: Промоција туристичке понуде
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0002:
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Страна 43 – Број 33

Укупна јавна
средства
8

7.644.804
1.272.860
39.880
75.000
92.400
100.000
983.470
30.000
1.040.000
100.000
150.000
300.000
20.000
1.000
500.000
12.319.414
30.000
12.349.414
12.319.414
30.000
12.349.414

2.370.000
100.000
7.470.000
2.289.040
5.902.000
31.000
16.762.040
1.400.000
18.162.040
16.762.040
1.400.000
18.162.040

2.050.000
100.000
7.420.000
6.836.500
2.034.700
4.000.000
113.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 44 – Број 33

1

2

3

4

5

6
01

01

1502-4002
473

267

1502-4003
473

5

6

268

7
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Пројекат 1502-4001:

Пројекат: Израда студије истраживања и презентације археолошке руте
„Путевима римских императора“
Туризам
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 473:
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-4003:
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 1502-4003:

Укупна јавна
средства
8
22.554.200
22.554.200
22.554.200
22.554.200

45.649
45.649
45.649
45.649
45.649

15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000

01
07
13
15

Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Програм 4:

51.635.654
15.045.649
1.400.000
30.000
68.111.303

01
07
13
15

Извори финансирања за Главу 5:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за Главу 5:

51.635.654
15.045.649
1.400.000
30.000
68.111.303

2001-0001
269
270
271
272
273

Опис

Пројекат: Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања
туристичке понуде
Туризам
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-4002:
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Пројекат 1502-4002:

2001
911

24. децембар 2020.

411
412
413
414
415

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

262.270.147
43.847.153
3.643.100
1.817.568
6.600.000

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

6
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
01
07
13
16

01
07
13
16

Опис
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Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:

Страна 45 – Број 33

Укупна јавна
средства
8
3.474.675
20.310.000
1.800.000
7.980.000
2.170.000
4.000.000
58.140.000
2.932.704
430.000
200.000
16.092.413
142.000
386.464.331
31.051.016
16.234.413
2.100.000
435.849.760
386.464.331
31.051.016
16.234.413
2.100.000
435.849.760

01
07
13
16

Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

386.464.331
31.051.016
16.234.413
2.100.000
435.849.760

01
07
13
16

Извори финансирања за Главу 6:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 6:

386.464.331
31.051.016
16.234.413
2.100.000
435.849.760

01
04
06
07
08
13
15
16

Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за раздео 5:

2.997.802.978
22.774.981
256.540
46.096.665
68.914.129
1.635.199.734
12.952.282
2.100.000
4.786.097.309

Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

3.121.630.914
22.774.981

01
04

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 46 – Број 33

1

2

3

4

5

6
06
07
08
13
15
16

Опис
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Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у
2021. години за:
- 538 запослених на неодређено време,
- 106 запослених на одређено време од чега:
 8 изабраних лица,
 18 постављених лица и
 80 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 14.

У 2021. 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 септембар
2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:
- за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године,
- за 5%, почев од плате за март 2021. године.
Средства за плате планирају се на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Члан 15.

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.
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Укупна јавна
средства
8
256.540
46.096.665
68.914.129
1.635.199.734
12.952.282
2.100.000
4.909.925.245

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% 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
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професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 16.

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 и 149/20)
у буџетској 2021. 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 2021. 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.

Члан 17.

Накнаде за рад председника и чланова комисија
и других сталних и привремених радних тела код
корисника јавних средстава не могу се повећавати
у 2021. 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 18.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 19.

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.
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Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за закониту, наменску, економичну и
ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 20.

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 21.

Градско веће Града Пожаревца одговорно је за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 22.

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 23.

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 24.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
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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 25.

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 26.

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 27.

Новчана средства буџета Града Пожаревца, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који
су укључени у консолидовани рачун трезора Града
Пожаревца, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора.

Члан 28.

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
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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, везаних за функцију 130, захтеве
подноси председник Градске општине Костолац
или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), 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 29.

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.
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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.

Члан 30.

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 31.

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 32.

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;
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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 33.

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.

Члан 34.

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 35.

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
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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 36.

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.

Члан 37.

Редни број

Корисник

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа
Града Пожаревца

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.

2

1102 0001

640

2

1102 0002

540

24. децембар 2020.

Члан 38.

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
односно до висине прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 39.

Промене у апропријацијама у току године у свему
се врше у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему.

Члан 40.

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 41.

Захтеве за пренос буџетских средстава и прихода
од јавних средстава, буџетски корисници подносиће
за сваки извор прихода на прописаним обрасцима.

Члан 42.

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 43.

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

8
Tекуће поправке и одржавање осталих објеката
425191 – Одржавање јавне и канделаберске расвете у
Пожаревцу и Костолцу са селима
Услуге одржавања националних паркова и
природних површина – Одржавање зеленила у
424511
Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и
одржавање „Спомен парка Чачалица“

Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
4.732.929,00

8.201.763,00

10

1.

4
5
1102 0003

6
510

2

1102 0004

540

2

1102 0008

630

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

6

0401 5001

510

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

3

1501 4001

490

Економска
класификација
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Функционална
класификација

3
2

Програмска
класификација

Програм

2

Програмска
класификација

Корисник

1

Градска управа Града Пожаревца

Редни број

24. децембар 2020.
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8
421325 Услуге чишћења-Јавна хигијена
Остале накнаде штете – накнада за ујед паса
485119
луталица
Tекуће поправке и одржавање осталих објеката425191
Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу
Остале стручне услуге-Пројекат: “Израда пројектно
423599 техничке документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”
остале опште услуге-Пројекат: “Израда пројектно
423911 техничке документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”
Геодетске услуге-Пројекат: “Израда пројектно
424631 техничке документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”
Процене изводљивости-Пројекат: “Израда пројектно
511421 техничке документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”
Идејни пројекат: Пројекат: “Израда пројектно
511431 техничке документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу”
Пројектна документација-Пројекат: “Израда
511451 пројектно техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу”
Плате по основу цене рада-Пројекат “Подстицање
411111 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома”
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање-Пројекат „Подстицање инклузивног
412111
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање Рома“
Допринос за здравствено осигурање-Пројекат
“Подстицање инклузивног социо економског развоја
412211
кроз подстицање предузетништва и запошљавање
Рома”
Трошкови платног промета-Пројекат “Подстицање
421111 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавање Рома”
Остале услуге штампања-Пројекат “Подстицање
423419 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Репрезентација-Пројекат “Подстицање инклузивног
423711 социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Остале опште услуге-Пројекат “Подстицање
423911 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Остале специјализоване услуге-Пројекат
“Подстицање инклузивног социо економског развоја
424911
кроз подстицање предузетништва и запошљавања
Рома”
Материјал за саобраћај-Пројекат “Подстицање
426411 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Потрошни материјал-Пројекат “Подстицање
426911 инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
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Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
8.505.543,00

10

3.500.000,00
153.588,00
850.000,00
80.000,00
600.000,00
1.550.000,00
14.400.000,00
12.520.000,00
129.000,00

15.000,00

6.600,00

30.000,00
39.190,00
183.520,00
1.068.000,00

720.000,00

90.000,00
188.000,00

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник
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Редни број
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3

1501 4001

490
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3

1501 4001
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3

1501 4001

490

512212

3

1501 4001

490

512221

3

1501 4001

490

512222

3

1501 4001

490

512241

3

1501 4001

490

512242

3

1501 4001

490

512251

3

1501 4001

490

512252

3

1501 4001

490

512252

3

1501 4001

490

512921

3

1501 4001

490

512911

3

1501 4001

490

512911

3

1501 4001

490

512941

7

0701 0002

451

421111
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8
Дотације осталим удружењима грађана-Пројекат
“Подстицање инклузивног социо економског развоја
кроз подстицање предузетништва и запошљавања
Рома”
Републичке таксе-Пројекат “Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Намештај-Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Уградна опрема-Пројекат: “ Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Рачунарска опрема-Пројекат: “ Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Штампачи-Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Електронска опрема-Пројекат: “ Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Фотографска опрема
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Опрема за домаћинство
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Опрема за угоститељство-Пројекат “Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Опрема за угоститељство-Пројекат “Подстицање
инклузивног социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и запошљавања Рома”
Моторна опрема
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Опрема за производњу
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Опрема за производњу
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Немоторизовани алати
Пројекат: “ Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања Рома”
Трошкови платног промета-Подрачун “Пројекат
рехабилитације и асфалтирања путева на територији
месних заједница које гравитирају производним
погонима огранка ТЕ-КО Костолац

24. децембар 2020.
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9

10
54.000,00

50.000,00
208.700,00
98.300,00
285.000,00
202.000,00
160.000,00

590.000,00

970.000,00

1.232.000,00
600.000,00

535.000,00

497.000,00

16.000,00

560.000,00

228.339,00

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

24. децембар 2020.

Опис
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Остале стручне услуге-Израда Плана управљања
отпадом
Закуп осталог простора-право службености пролаза
-Моше Пијаде до шесте улице-Фекални колектор
-Јужни слив Бусије-Кишни колектор
Закуп осталог простора-канализациони колектор за
насеља Пругово, Пољана и Лучица
Капиталне субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и организацијама
– ЈКП “Водовод и канализација” – Израда
техничке документације фекалне и атмосферске
канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца
Пројекат санације депоније комуналног отпада
“Јеремино поље”- ЈКП “Комуналне службе”
Остале опште услуге-Скела у Брежану
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање улица, локалних путева и тротоара
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање мостова и других грађевинских објеката
на путевима
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање коловоза и тротоара и враћање у
првобитно стање после интервенције других јавних
предузећа
Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања – Набавка санитетског возила
Општој болници Пожаревац – ванредна ситуација
Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања – Набавка опреме Општој
болници Пожаревац – ванредна ситуација
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаЗимско одржавање улица
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање семафора
Текуће поправке и одржавање осталих објекатаОдржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације
Остале накнаде из буџета-Подрачун “Средства за
материјалну помоћ избеглицама”
Дотације осталим удружењима грађанаПодршка хуманитарним организацијама
Дотације верским заједницама
Дотације спортским омладинским организацијамагодишњи програми спортских организација,
удружења и савеза

6

0401 0001

560

423599

6

0401 0004

520

421619

6

0401 0004

520

421619

6

0401 0004

520

451291

6

0401 4001

510

451291

7

0701 0002

451

423911

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

12 1801 0001

760

4642

12 1801 0001

760

4642

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

7

0701 0002

451

425191

11 0901 0001

070

472931

11 0901 0003

090

481941

13 1201 0003

820

481931

14 1301 0001

810

481911

15 0602 0001

130

423411 Услуге штампања билтена

15 0602 0001

130

15 0602 0001

130

15 0602 0001

130

Остале опште услуге-дезинфекција (ванредна
ситуација)
Геодетске услуге-Геодетски радови на
424631 идентификацији катастарских парцела у зони
санитарне заштите изворишта “Кључ”
Геодетске услуге-Услуге израде извештаја о
424631 затеченом стању објеката озакоњења водова –
водоводне мреже у граду Пожаревцу
423911

Страна 53 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
4.200.000,00
4.761.940,00
3.807.700,00

4.022.760,00

32.017.109,00
591.563,00
7.420.797,00
3.951.000,00

2.297.073,00

4.500.000,00
1.884.888,00
4.779.536,00
923.832,00
4.984.691,00
3.796,00
49.044,00
4.000.000,00
80.000.000,00
310.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00

10

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

Страна 54 – Број 33

15 0602 0001

130

424911

6

0401 0004

520

451291

15 0602 0001

130

424911

15 0602 0001

130

426911

15 0602 0001

130

483111

15 0602 0014

220

423911

11 0901 0008

010

481941

13 1201 0004

820

423421

15 0602 0014

220

423911

15 0602 0014

220

484111

15 0602 7001

130

421111

15 0602 7001

130

423419

15 0602 7001

130

423599

15 0602 7001

130

423711

15 0602 7001

130

512241

15 0602 7001

130

515111

11 0901 4002

090

423419

11 0901 4002

090

423711
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Остале специјализоване услуге – Спровођење
урбанистичко архитектонског конкурса за партерно
уређење са пешачком зоном-Табачка чаршија у
Пожаревцу
Набавка и уградња дизел електричног агрегата
снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и
аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3
Остале специјализоване услуге – Извиђање и
уклањање неексплодираних убојних срадстава ради
реализације прве фазе проширења “Новог гробља”
у Пожаревцу
Потрошни материјал-Набавка таблица улица и
кућних бројева у Граду Пожаревцу и Костолцу
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале опште услуге-Израда плана “Процена
ризика од катастрофа територије Града Пожаревца”
Дотације осталим удружењима грађана -”Лични
пратилац детета и ученика“- пилот пројекат
Услуге информисања јавности-Конкурс за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања у 2021.
години
Остале опште услуге-Израда плана “План заштите и
спасавања на територији Града Пожаревца”
Подрачун “Поплаве 2014.”
Трошкови платног промета-Пројекат “Унапређење
предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту”
Остале услуге штампања-Пројекат “Унапређење
предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту”
Остале стручне услуге-Пројекат “Унапређење
предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту”
Репрезентација-Пројекат “Унапређење предуслова
за коришћење локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту”
Електронска опрема-Пројекат “Унапређење
предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту”
Компјутерски софтвер-Пројекат “Унапређење
предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту”
Остале услуге штампања- Пројекат „Унапређење
квалитета живота у граду Пожаревцу кроз
успостављање ефикасних социјалних услуга“
Репрезентација – Пројекат „Унапређење квалитета
живота у граду Пожаревцу кроз успостављање
ефикасних социјалних услуга“

24. децембар 2020.
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9

10

724.500,00

3.000.000,00

3.000.000,00
951.250,00
13.700.000,00
550.000,00
22.561.018,00
4.000.000,00
550.000,00
2.948.082,00
30.000,00

110.000,00

480.000,00

516.000,00

1.400.000,00

420.000,00

150.000,00
100.000,00

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

24. децембар 2020.

11 0901 4002

090

423911

11 0901 4002

090

424911

11 0901 4002

090

512221

7

0701 0005

360

класа
4и5

5

0101 0001

421

425191

2

1102 0002

540

514121

15 0602 0001

130

511441

1
15
15
7
7
7
15
2

4001
0001
0001
0002
0002
0002
0001
0008

620
130
130
451
451
451
130
630

511441
511411
511411
511231
511231
511231
511451
511241

15 0602 0001

130

511241

15 0602 0001

130

511242

6

0401 0004

520

511242

13 1201 0003

820

511321

15 0602 0001

130

511219

11 0901 4001

090

511331

11 0901 4001

090

512932

15 0602 0001

130

511451

14 1301 4001

810

511321

15 0602 0001

130

511431

15 0602 0001

130

515192

1101
0602
0602
0701
0701
0701
0602
1102
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Остале опште услуге – Пројекат „Унапређење
квалитета живота у граду Пожаревцу кроз
успостављање ефикасних социјалних услуга“
Остале специјализоване услуге – Пројекат
„Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу
кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“
Рачунарска опрема
Пројекат „Унапређење квалитета живота у
граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних
социјалних услуга“
Програм унапређења безбедности саобраћаја на
територији Града Пожаревца
Текуће поправке и одржавање-уређење атарских
путева-Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Програм пошумљавања
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
Индустријска зона- изградња водоводне мреже
Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу
фекалне канализације
Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу
фекалне канализације
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
МЗ “Маљуревац” – реконструкција крова на Дому
културе
Фонд за солидарну стамбену изградњу
Изградња колективне стамбене зграде за трајно
решавање стамбених потреба избеглица – бетонски
и армирано бетонски радови
Пројекат: “Изградња колективне стамбене зграде
за трајно решавање стамбених потреба избеглица”мобилијар
Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене,
реконструкције и адаптације објекта “Старе
касарне”
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
Лиценца за софтвер

Страна 55 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9

10
727.890,00
40.000,00

150.000,00
45.207.062,00
25.163.416,00
6.758.750,00
350.000,00
10.800.000,00
65.741,00
293.355,00
773.474,00
49.885,00
447.679,00
16.543,00
824.835,00
260.591,00
142.215,00

5.051.491,00

832.930,00
1.757.961,00
223.199,00
17.400,00
400.000,00
4.708.386,00
9.000.000,00
3.877.351,00

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

Страна 56 – Број 33

13 1201 5001

820

511321

15 0602 0001

130

541111

15 0602 0001

130

511321

15 0602 0001

130

511321

15 0602 0001

130

511321

7

0701 0002

451

511331

15 0602 0001

130

511441

15 0602 0001

130

15 0602 0001
15 0602 0001

130
130

15 0602 0001

130

15 0602 0001

130

15 0602 0001

130

15 0602 0001
15 0602 0001

130
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
15 0602 0001

130
130

15 0602 0001

130

15 0602 0001

130

Опис

8
Пројекат: “Санација и адаптација фасаде зграде
здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза”
Експропријација непокретности ради изградње
водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број
987 К.О. Кличевац
Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог
Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона
Радови на згради Локалне пореске администрације
Капитално одржавање објеката и пословног
простора у месним заједницама на територији Града
Пожаревца
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице
Пожаревачког партизанског одреда – Фаза 1 и фаза
2 (од улице Кнез Милошев венац до улице Цане
Бабовић) у МЗ “Чачалица”
Конзерваторски надзор каменорезачких радова на
фасади зграде Старог Начелства

Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији
511441 фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу,
друга фаза
511441 Стручни надзор над инвестицијама
511221 Изградња пословног објекта  МЗ “Чачалица”
Израда урбанистичког пројекта за потребе
511451 просторног уређења терена и изградњу спортских
објеката на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац
Опрема за јавну безбедност
- набавка нових противпожарних апарата и прве
512811
помоћи и др. у згради Начелства и Месним
канцеларијама
Набавка опреме за потребе МУП-а – четири камере
512811
за видео надзор
512221 Рачунарска опрема – кућиште за ГИС
512221 Рачунарска опрема
Лап-топ рачунари за потребе Градског већа и
512221
Комуналну полицију
Израда пројектне документације партерног уређења
511451
јавних површина
Израда претходних студија оправданости
511421 и претходне студије изводљивости, студије
изводљивости и студије оправданости
Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ
511451
1 и ЛОТ 2
Израда пројекта изградње моста код манастира
511451
Рукумија
Пројекат реконструкције надвожњака у улици
511451
Хајдук Вељковој
Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже
511451
Димитријевића
512251 Опрема за домаћинство
512241 Набавка копир апарата
Лимарски радови на балконима објекта “Старо
511321
Начелство” у Пожаревцу – I фаза – балустери
511399 Реконструкција просторне целине “Чикош”

24. децембар 2020.
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
24.303.899,00
500.000,00
1.127.952,00
8.248.629,00
4.439.226,00

7.916.790,00

125.000,00
198.400,00
151.439,00
30.720.102,00
810.000,00

159.500,00
150.000,00
100.000,00
1.615.000,00
1.600.000,00
1.652.400,00
240.000,00
44.683.120,00
3.000.000,00
600.500,00
750.700,00
499.812,00
400.000,00
4.534.158,00
25.856.808,00

10

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

24. децембар 2020.

6

0401 0004

520

511342

2

1102 0008

630

511341

15 0602 0001

130

511441

15 0602 0001

130

511292

15 0602 0001

130

511292

13 1201 0003

820

511321

15 0602 0001

130

511451

15 0602 0001

130

511441

15 0602 0001

130

511441

6

0401 0002

530

512411

6

0401 0004

520

621911

15 0602 0001

130

512811

15 0602 0001

130

512811

15 0602 0001

130

512811

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

515192
515192
512211
512241
512241
515192
511441
512232
512811
512941
512111

15 0602 0001

130

511441

15 0602 0001

130

512933

2

1102 0002

540

512932

15 0602 0001

130

541111

15 0602 0001

130

511451

15 0602 0001
15 0602 0001

130
130

515192
512242

0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602

Опис

8
Реконструкција фекалне канализације поред кафане
“Чикош” у Пожаревцу
Реконструкција водоводне мреже поред кафане
“Чикош” у Пожаревцу
Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске
улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака
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
Прикључак на дистрибутивни систем електричне
енергије објекта: Топлотна подстаница Ратарска
број 45а у Пожаревцу, к.п. 4574/1 К.О. Пожаревац
Санација Дома културе у   МЗ “Пругово”
Улица Васе Чарапића – пројекат рехабилитације са
ојачањем коловозне конструкције и ирадом тротоара
и бициклистичке стазе у МЗ “Булевар”
Екстерни стручни надзор
Надзор над уградњом система видео надзора града
Пожаревца
Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха
Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до
Брежанског канала у Пожаревцу
Набавка опреме система видео надзора града
Пожаревца
Набавка и замена противпожарних апарата и
комплетирање хидрантских сандучића
Набавка видео надзора за опремање локала за
потребе Градске управе Града Пожаревца
Лиценце за Microsoft софтвер са каловима
Лиценце за Autodesk 3D Map
Канцеларијски намештај
Набавка покретних клима
Набавка електронских калкулатора
Лиценце за антивирус софтвер
Израда ПДР – индустријска зона Пожаревац
Набавка телефонских апарата
Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата
Мерни и контролни инструменти
Аутомобил
Упис непокретности и мрежа у јавну својину Града
Пожаревца
Набавка и постављање механичке заштите –
игличасте заштите од птица на објекту “Начелство”
Замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и
Костолцу
Експропријација земљишта за потребе проширења
гробља у Кличевцу
Израда пројектно техничке документације за
адаптацију, санацију и реконструкцију Дома
здравља Пожаревац
Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)
Фотографска опрема

Страна 57 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
4.661.547,00
6.035.994,00
1.800.000,00

62.093,00

198.078,00
999.990,00
250.000,00
19.745.829,00
1.951.975,00
14.888.105,00
12.848.940,00
31.039.488,00
100.000,00
10.508,00
500.000,00
800.000,00
2.347.810,00
2.542.012,00
56.000,00
107.240,00
6.240.000,00
170.000,00
100.000,00
70.000,00
1.190.000,00
40.000.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
500.000,00
13.000.000,00
120.000,00
55.000,00

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3
4
5
15 0602 0001

6
130

15 0602 0001

130

Основно образовање
9

2002 0001

912

9

2002 0001

912

Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
класификација

2

Програмска
класификација

Корисник

1

Програм

Редни број

Страна 58 – Број 33

7
8
512222 Штампачи
Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког
511411 елабората за потребе израде ПДР – индустријске
зоне Пожаревац

Средње образовање
10 2003 0001

920

10 2003 0001

920

1.

Градска управа Града Пожаревца

Центар за социјални рад
11 0901 0001

070

11 0901 0001

070

11 0901 0003

090

11 0901 0003

090

11 0901 0003

090

11 0901 0003

090

11 0901 0003

090

11 0901 0003

090

Дом здравља Пожаревац
760

Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
225.000,00
312.000,00

46325113
46325114

ОШ “Краљ Александар I“ – Замена хидрантске
мреже
ОШ “Свети Сава” – Израда пројекта реконструкције
и надградње школе

46325113
46325113

Политехничка школа – Адаптација сале за културно
јавну делатност

13.336.678,00

Пожаревачка гимназија – Израда хидрантске мреже

6.000.000,00

46314251
46314251
46325123
46325128
46314269
46325122
46325122
46325122

4641411
464112 1801 0001 760
412
Градска општина Костолац
463115 0602 0001 130
4234
463115 0602 0001 130
4234
463115 0602 0001 130
4234
463115 0602 0001 130
4239
463215 0602 0001 130
5122
463115 0602 0001 130
4251
463115 0602 0001 130
4249
463115 0602 0001 130
4249
12 1801 0001

Опис

24. децембар 2020.

396.700,00
2.940.000,00

Текуће поправке и одржавање-Адаптација тоалета

60.000,00

Текуће поправке и одржавање-Набавка и уградња
прозорских ролетни и комарника

652.000,00

Опрема за пољопривреду

80.000,00

Набавка опреме за јавну безбедност

45.000,00

Материјал за посебне намене

105.000,00

Електронска опрема

25.000,00

Административна опрема

66.000,00

Административна опрема

152.000,00

Текуће дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Текуће дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Медијске услуге радија
Медијске услуге телевизије

12.246.596,00
2.039.058,00
44.817,00
108.664,00

Услуге информисања јавности

45.822,00

Фотографске услуге

35.000,00

Дечије игралиште

347.940,00

Израда постамента за скулптуру Ђорђе Вајферт

465.000,00

Рушење моста
Надзор над извођењем радова на рушењу моста

10.652.233,00
319.600,00

10

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7
46314231
46325114
46325114
46325114
46325114
46325114
46325114
46325114
46325114

1.

Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

24. децембар 2020.

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

46314822

15 0602 0001

130

46314246

15 0602 0001

130

46314249

15 0602 0001

130

46325114

15 0602 0001

130

46325114

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

46314251

15 0602 0001

130

46314269

46325114
46325114
46314243
46325112
46314239
46314269

Опис

8

Страна 59 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9

Административне (помоћне канцеларијске) услуге

255.975,00

Надзор над извођењем радова на изградњи
канализације

944.400,00

Надзор за дрворед

185.445,00

Израда пројектне документације за топлификацију
насеља “Плажа” у Костолцу
Израда пројектне документације за водоводну
мрежу села Острово
Пројектна документација – Градски парк и стара
пруга
Пројектна документација – Хидротехничке
инсталације водоводне и канализационе мреже
Пројектна документација-Надстрешица изнад
трибина на плажи “Топољар” у Костолцу
Пројектна документација челичне трибине на плажи
“Топољар” у Костолцу
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и каматеПрибављање лок.услова, одобрења, дозвола за
фекалну канализацију у Колубарској улици, Ивана
Косанчића и Станоја Главаша, Козарачка, сокак код
Партизанске улице
Специјализоване услуге-Геодетске услуге за улице
где се ради фекална канализација, Колубарској,
Ивана Косанчића и Станоја Главаша, Козарачка,
сокаку код Партизанске улице
Специјализоване услуге-Услови јавних предузећа
за улице где ће се радити фекална канализација,
Колубарској, Ивана Косанчића и Станоја Главаша,
Козарачка, сокаку код Партизанске улице
Пројектно планиарње-Надзор на изградњи
вреловода Острово
Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне
канализације улице Колубарске, Ивана Косанчића,
Ст.Главаша
Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне
канализације улице Козарачке
Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне
канализације улице Партизанске
Центар за културу Костолац-Meдицинске услугеанализа воде плаже „Топољар“
Центар за културу Костолац-Набавка монтажног
контејнера на плажи „Топољар“
Центар за културу Костолац-Остале опште услугеАнгажовање спасиоца на плажи “Топољар”
Центар за културу Костолац-Материјал за посебне
намене-Набавка сталака за плажу “Топољар”
Центар за културу-Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката Костолац – Набавка шљунка за
плажу “Топољар”
Центар за културу Костолац-Материјал за посебне
намене-Набавка трске за сунцобране за плажу
“Топољар”

21.600,00
2.760.000,00
1.728.000,00
216.000,00
600.000,00
384.000,00

421.650,00

210.000,00

90.000,00
1.138.500,00
583.284,00
72.912,00
38.400,00
90.000,00
1.035.360,00
566.038,00
950.040,00
400.000,00
21.500,00

10

Програм

Програмска
класификација

Програмска
класификација

Функционална
класификација

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

7
46314269
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Градска управа Града Пожаревца

Корисник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Редни број

Страна 60 – Број 33

Опис

8
Центар за културу Костолац-Материјал за посебне
15 0602 0001 130
намене-Набавка плашта за гејзир
Центар за културу Костолац-Материјал за посебне
4631намене-Изградња праволинијске надстрешнице15 0602 0001 130
4269
сунцобрана
Центар за културу Костолац-Услуге очувања
4631животне средине-Садња цвећа и крчење растиња на
15 0602 0001 130
4246
локацији “Риболовачке стазе”
Центар за културу Костолац-Текуће поправке
4631- и одржавање зграда и објеката-Реконструкција
15 0602 0001 130
4251 дотрајалих бетонских трибина на плажи „Топољар“
фаза 1 и 2
Центар за културу Костолац-Опрема за културу4632набавка озвучења јавних простора на локацији
15 0602 0001 130
5126
„Топољар“ и спортски терени
Центар за културу Костолац-Остале
4631специјализоване услуге-инсталација опреме и
15 0602 0001 130
4249
пуштање у рад озвучења
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:
1 1101 4001 620 511441 Израда Плана генералне регулације
МЗ “Бубушинац” – изградња недостајуће водоводне
2 1102 0008 630 511241
мреже на 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
7 0701 0002 451 511231 Улица Илије Гојковића у Индустријској зони
Радови на ојачавању коловозне конструкције7 0701 0002 451 511331 асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине
100 m у МЗ “Чачалица”
Радови на ојачавању коловозне конструкције7 0701 0002 451 511331 асфалтирање улице Далматинске у МЗ “Васа
Пелагић”
Израда Пројекта партерног уређења блока “Ђура
15 0602 0001 130 511451
Јакшић” у МЗ “Горња Мала”
Пројекат рехабилитације и ојачањавања коловозне
15 0602 0001 130 511451 конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до
петље)
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
7 0701 0002 451 511331 aсфалтирање улице Јанка Веселиновића у МЗ
“Бурјан”
Ул. Милоша Поцерца – пројекат рехабилитације
15 0602 0001 130 511451 са ојачањем коловозне конструкције и израдом
тротоара у МЗ “Сопот”
Израда пројектне документације за израду
15 0602 0001 130 511451
коловозних конструкција
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
7 0701 0002 451 511331
aсфалтирање улице Марија Кири у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
7 0701 0002 451 511331 aсфалтирање улице Војске Југославије код бр.214 у
МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
7 0701 0002 451 511331 aсфалтирање улице Достојевска – код Елмонта у   
МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
7 0701 0002 451 511331 aсфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ
“Горња Мала”

24. децембар 2020.
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
45.500,00
2.115.000,00
790.000,00

604.080,00

644.369,00
240.000,00
613.520,00
1.775.508,00
8.173.620,00
5.573.937,00
14.921.213,00
796.238,00
31.750.110,00
1.361.023,00
1.920.000,00
519.284,00
250.000,00
5.897.040,00
78.550,00
125.804,00
668.291,00
113.195,00
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Радови на ојачавању коловозне конструкције –
aсфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у  
МЗ “Парк”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
aсфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у  
МЗ “Забела”
Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ
“Забела”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ “Пољана”
Радови на ојачавању коловозне конструкције
– асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ
“Дубравица”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Боже Вучковића у       МЗ
“Дубравица”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање улице Партизанска у МЗ “Батовац”

Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 aсфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у   
МЗ “Забела”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Драге Дулића Моравца у    МЗ
“Брежане”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331
асфалтирање улице Моравска у МЗ “Драговац”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Вељка Дугошевића у      МЗ
“Братинац”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331
асфалтирање улице Каравилкина у МЗ “Братинац”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331
асфалтирање улице Стишка у МЗ “Касидол”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Вељка Дугошевића у      МЗ
“Касидол”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Вељка Дугошевића – пут ка
гробљу у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Вељка Дугошевића – сокак (део
улице М. Обилића) у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Милоша Обреновића у     МЗ
“Трњане”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331
aсфалтирање улице Маргум у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331
асфалтирање улице Косовска у МЗ “Берање”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Маршала Тита-крак у      МЗ
“Берање”
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
511331 асфалтирање улице Вељка Дугошевића-крак у   МЗ
“Берање”

Страна 61 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
6.390.083,00
524.846,00
1.257.812,00
1.894.565,00
101.787,00
88.521,00
820.522,00
62.613,00
4.607.512,00
89.648,00
4.229.479,00
3.396.903,00
1.555.975,00
1.587.949,00
3.154.079,00
1.296.386,00
3.307.708,00
1.633.169,00
1.100.175,00
598.090,00
917.486,00
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Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца
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24. децембар 2020.
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година

8
9
10
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
асфалтирање прикључка атарског пута у   МЗ
112.605,00
“Берање”
Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице
15.200.535,00
Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара и паркинга у улици
499.887,00
Вељка Дугошевића у Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у
4.159.640,00
Костолцу
Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање
дотрајале подлоге тротоара у улици Боже
1.522.640,00
Димитријевића у Костолцу
Радови на ојачавању коловозне конструкције –
94.201,00
aсфалтирање улице Париске комуне у МЗ “Сопот”
Израда техничке документације реконструкције
и доградње мреже од изворишта “Млава” до
3.816.360,00
сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац,
Маљуревац и Бубушинац
Укупно Градска управа Града Пожаревца: 933.148.637,00 12.922.282,00
Ширење топлификационе мреже – Наставак
топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне
7.140.000,00
топловодне мреже – наставак изградње градске
мреже у Изворској улици
ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85
4.140.079,00
Ширење топлификационе мреже у насељу
33.819.978,00
Ћириковац, десна страна пута Пожаревац –
Костолац
Дистрибутивна топлификациона мрежа на локацији
6.884.061,00
топлопредајне станице Моравска 22
Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка
1.540.383,00
Павловића бб
21.656.195,00
Преносна мрежа у Ратарској улици
Топлопредајна станица Ратарска 45а
3.061.923,00
Дистибутивна мрежа топлопредајне станице
15.483.489,00
Ратарска 45а
Топлопредајна станица Ратарска 146
6.893.824,00
Дистибутивна мрежа топлопредајне станице
30.071.484,00
Ратарска 146
Топлопредајна станица Ратарска 209
6.502.024,00
Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице
32.525.556,00
Ратарска 209
Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63
13.634.160,00
Изворска
Укупно ЈП “Топлификација”: 183.353.156,00

II фаза реализације програма – пројекта
“Мониторинг, математичко, моделирање
инфилтрације воде из дистрибутивне мреже
621911 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“

13.200.000,00
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8
Израда техничке документације мреже фекалне
канализације са заједничким постројењем за
пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља
Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво
документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног стања фекалне
канализације Града Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију мреже, геодетско
снимање положаја и дубине мреже са припадајућим
шахтовима, израду дигиталног катастра мреже
фекалне канализације припремљену за унос у ГИС
Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска,
Л=1300 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици
Колубарска, Л=565 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Радована
Драговића, примар Л=700 м, ДН 250, секундар 700
м, ДН 100
Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре
Ђаковића, примар Л=150 м
Замена азбестно-цементних водоводних цеви,
реконструкција водоводне мреже у улици Динарска,
Л=215 м
Реконструкција постојеће фекалне црпне станице
у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и
заменом хидро-машинске и електро-управљачке
опреме
Реконструкција постојеће фекалне црпне станице
у Партизанској улици у Костолцу, са повећањем
капацитета и заменом хидро-машинске и електроуправљачке опреме

Страна 63 – Број 33
Извор
Извор
финансирања
финансирања
15 –
13 –
Неутрошена
Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година
9
8.400.000,00

27.489.000,00

9.545.360,00
2.195.985,00

6.868.273,00

1.603.101,00
2.013.794,00

6.831.774,00

3.635.186,00

Набавка “ССТВ” камере за инспекцију
3.500.000,00
канализационог цевовода
Набавка возила за пражњење септичких јама –
14.880.000,00
621911
превоз фекалија
Набавка опреме за мониторинг – спречавање
инфилтрације пијаће воде у канализациони систем
2.640.000,00
621911
као и смањивање оптерећења издашности здраве
пијаће воде кроз остварену уштеду
Укупно ЈКП “Водовод и канализација”: 102.802.473,00
Градска управа Града Пожаревца
Заштита површинских вода од загађења – Редовно
чишћење и одржавање кишне канализације,
421311 сливника, сливничких решетки, таложнице и
9.858.073,00
црпних станица на територији Пожаревца и
Костолца
Систематско уклањање амброзије на територији
528.456,00
424611
Града Пожаревца у 2020. години
Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених
7.507.845,00
424911 одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу
све врсте отпада у градским и сеоским насељима
621911
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Извор
Извор
финансирања
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15 –
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Нераспоређени
средства
вишак прихода
донација
из ранијих
из ранијих
година
година

8
9
Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала
од градског хиподрома до улива у Велику Мораву
372.732,00
у смислу несметане евакуације површинских и
отпадних вода
Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала
20.856,00
Интервенције на водотоцима II категорије на
подручју Града Пожаревца за 2019. годину у циљу
80.712,00
заштите земљишта од деградације
Изградња трансфер станице и рециклажног центра
2.889.667,00
Изградња IV фазe примарног вода система
сакупљања отпадних вода у насељима Лучица,
Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из
6.566.763,00
2015. и 2016. године – фекалне канализације са
црпном  станицом 6
Заштита површинских вода од загађења-Брежанског
канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне
23.245.045,00
канализације
Изградња секундарног система за сакупљање
16.157.793,00
отпадних вода-фекална канализација у насељу
Лучица
Заштита површинских вода од загађења –
2.830.645,00
Проширење система сакупљања атмосферских
отпадних вода у улици Далматинска
Заштита површинских вода од загађења-Брежанског
канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне
58.195.072,00
канализације
Изградња секундарне мреже фекалне канализације
49.447.358,00
у насељу Забела
Реконструкција фекалне канализације на потезу
4.322.499,00
улица Хајдук Вељкова – Поречка
Реконструкција кишне канализације у улици
19.481.479,00
Колубарској
Реконструкција зелене површине у МЗ “Васе
4.153.458,00
Пелагић”
Замена азбестно-цементних цеви у улици
12.704.295,00
Далматинској у Пожаревцу
Реконструкција зелених површина стамбеног блока
9.764.881,00
Ламела
Реконструкција зелених површина у стамбеном
11.465.836,00
блоку у улици Кнез Милошев Венац
Укупно Градска управа Града Пожаревца: 239.593.465,00

Изградња топлификационе мреже у улици Базенској
у Костолцу
Замена, реконструкција и формирање новог
дрвореда на подручју града Костолца као и
463241 реконструкција дрвореда и уређење зелене
површине у централном парку у Костолцу – прва
фаза
Изградња фекалне канализације у улици
463241
Партизанско сокаче
Изградња фекалне канализације у улици Војводе
463241
Путника – други део

463241

24. децембар 2020.

5.094.624,00

9.308.891,00

3.018.132,00
3.520.122,00
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Фондација Миленин дом –
Галерија Милене Павловић
Барили Пожаревац
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6
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6
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8
9
Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук
0401 0004 520 463241 Вељкова, Краља Петра – други и трећи део са ЦС
21.779.076,00
“Краља Петра” у Костолцу
Изградња фекалне канализације у улици Вука
0401 0004 520 463241 Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други
12.971.838,00
део у Костолцу
Изградња фекалне канализације у улицама Михајла
Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића
0401 0004 520 463241 – први део, Десанке Максимовић – први и други
49.602.975,00
део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и
црпне станице у насељу „Канал – 2“ у Костолцу
Изградња фекалне канализације у улицама: део
0401 0004 520 463241 Колубарске, Ивана Косанчића – први, други и трећи
23.807.502,00
део и Станоја Главаша у Костолцу
Изградња фекалне канализације у делу улице
2.430.402,00
0401 0004 520 463241
Козарачке у Костолцу
Изградња фекалне канализације у сокаку улице
1.280.022,00
0401 0004 520 463241
Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу
Укупно Градска општина Костолац: 132.813.584,00
0101 0002 421 423421 Услуге информисања
167.659,00
Накнада члановима управних, надзорних одбора и
518.740,00
0101 0002 421 423591
комисија
0101 0002 421 423621 Услуге за домаћинство и угоститељство
50.533,00
0101 0002 421 423711 Репрезентација
250.252,00
0101 0002 421 423911 Остале опште услуге
407.409,00
0101 0002 421 451141 Текуће субвенције
9.541.910,00
0101 0002 421 481941 Донације осталим непрофитним институцијама
2.252.097,00
Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
13.188.600,00
руралног развоја Града Пожаревца:
Установе културе
1201 0001 820
5122 Административна опрема – Каблирање
633.173,00
1201 0001 820
5126 Музичка опрема – Тонско техничка опрема
1.000.000,00
1201 0001 820
5126 Фолклорна ношња
412.000,00
1201 0001 820
4222 Трошкови службених путовања у иностранство
38.333,00

13 1201 0001

820

5151

Нематеријална имовина – Књиге

13 1201 0001

820

5122

Административна опрема

13 1201 0001

820

5114

Израда пројектне документације за реконструкцију
и доградњу постојећег простора Галерије

3.397.297,00

500.000,00

Укупно установе културе:

2.801.200,00

8.782.003,00
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6
7
8
Туристичка организација Града Пожаревца
0001 473
4269 Материјал за посебне намене
0002 473
4239 Демонтажа новогодишње декоративне расвете
Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:
Јавна установа “Спортски центар Пожаревац”
Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат
0004 810
5114
помоћне сале
Обезбеђивање потребне инфраструктуре и радови
на довођењу – прикључењу на топлификациони
0004 810
5113
систем путем резиденцијалних топлопредајних
станица на Градском фудбалском стадиону
0004 810
5123 Моторна самоходна косачица
Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних
0004 810
5129
флуида
Уградња кућишта пумпе у базенској филтер станици
0004 810
5129
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8
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1.400.000,00
1.400.000,00

10
30.000,00
30.000,00

1.660.500,00
1.200.000,00
46.990,00
137.520,00
141.000,00

Набавка и репарација вентила у базенској филтер
169.920,00
станици
4261 Радна опрема
157.194,00
Укупно Јавна установа “Спортски центар Пожаревац”:
3.513.124,00
Предшколска установа
Пројектно-техничка документација за озакоњење
5114 комплекса објекта ПУ “Љубица Вребалов”
630.000,00
Пожаревац – вртић “Мајски цвет” у Костолцу
352.000,00
5114 Израда пројеката уређења дворишта
Израда пројекта противпожарне заштите у вртићу
210.000,00
5114
„Мајски цвет“ у Костолцу
Опрема за јавну безбедност-Набавка
142.000,00
5128
противпожарних апарата
Набавка ламината за просторије/собе у појединим
1.063.657,00
5113
вртићима
5113 Реконструкција фасаде објекта “Бубамара”
5.144.268,00
Реконструкција крова објекта “Мајски цвет” у
6.275.251,00
5113
Костолцу
Извођење радова-отклањање недостатака у
2.217.237,00
5113
подрумским просторијама вртића “Бамби”
Трошкови надзора за извођење радова-отклањање
5114 недостатака у подрумским просторијама вртића
200.000,00
“Бамби”
Укупно Предшколска установа: 16.234.413,00
Месне заједнице
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у
80.000,00
4251
МЗ “Лучица”
Капитално одржавање зграда и објеката у МЗ
210.279,00
5113
“Братинац”
80.000,00
4249 Остале специјализоване услуге у МЗ “Дрмно”
Укупно месне заједнице:
370.279,00
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ: 1.635.199.734,00 12.952.282,00
5129
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Члан 44.

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 45.

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.

Члан 46.

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
и 149/20) 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
апропријација, 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 47.

У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 48.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају
се на терет његових апропријација.

Страна 67 – Број 33

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.

Члан 51.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе измире у року утврђеним законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.

Члан 52.

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
2020. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 53.

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 54.

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 55.

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.

Члан 49.

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града
Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2021. године
пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, а пренета су им у складу
са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину.

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.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета Града.
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

Члан 56.

Члан 57.

Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Страна 68 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 58.

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

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 Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу чл. 19. ст. 1. и 2. и 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о утврђивању прихода који припадају Граду
и Градској општини Костолац у 2021. години

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се расподела прихода и
примања из средстава буџета Града Пожаревца између Града Пожаревца и Градске општине Костолац
у 2021. години.

Члан 2.

Укупно утврђени приходи и примања буџета Града Пожаревца у износу од 3.121.630.914,00 динара по
Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину,
распоређују се Граду Пожаревцу и Градској општини
Костолац у 2021. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и примања
у износу од 2.903.804.538,00 динара,
- Градској општини Костолац припадају приходи
у износу од 217.826.376,00 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, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20).

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

3

На основу чл. 19. ст. 1. и 2. и 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о распоређивању прихода Градске општине
Костолац у 2021. години

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин распоређивања
прихода са рачуна јавних прихода Градске општине
Костолац у 2021. години.

Члан 2.

Распоређивање прихода са рачуна јавних прихода
Градске општине Костолац у 2021. години вршиће се
у корист рачуна извршења буџета Града Пожаревца.

Члан 3.

Расходи Градске општине Костолац у 2021. години финансираће се из буџета Града, преносом трансферних средства нижем нивоу власти планираних
Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину,
а на основу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину.

Члан 4.

Начин распоређивања прихода са рачуна јавних прихода Градске општине Костолац утврђен по
одредбама ове одлуке важи до 31. децембра 2021.
године.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

4

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон
и 47/18), члана 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
чл. 10. ст. 1. и 4. и 13. став 2. тачка 3) Закона о јавном
приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), записника Републичке комуналне инспекције бр. 352-1000197/2020-18 од 26. јуна 2020. године и записника
бр. 352-10-00197/2020-18 од 23. октобра 2020. године, 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 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о спровођењу поступка за избор приватног
партнера у поступку јавно – приватног
партнерства без елемената концесије
за обављање делатности јавног превоза путника
на територији Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком уређују се поступак за избор
приватног партнера у поступку јавно – приватног
партнерства без елемената концесије за обављање
комуналне делатности јавног превоза путника на
територији Града Пожаревца.

Члан 2.

Овом одлуком задужује се надлежно тело да спроведе поступак за избор приватног партнера по одредбама Закона којим се уређују јавне набавке.

Члан 3.

Надлежно тело у смислу ове одлуке спровешће
поступка јавне набавке за избор најповољнијег
партнера, а у складу са Пројектом јавно – приватног
партнерства без елемената концесије за обављање
делатности јавног превоза путника на територији
Града Пожаревца на који је позитивно мишљење
дала Комисија за јавно – приватно партнерство Владе
Републике Србије бр. 13/2020 од 28. 4. 2020. године,
Решењима Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки, бр. 4-00-701/2020 од
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20. 8. 2020. године и бр. 4-00-845/2020 од 5. 10. 2020.
године, Законом о јавним набавкама, Законом о јавном
– приватном партнерству и концесијама и осталим позитивно правним прописима Републике Србије.

Члан 4.

На све што овом одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно – приватном
партнерству и концесијама, Закона о јавним набавкама, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној
својини, као и подзаконска акта донета на основу
наведених закона.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 88. став 1. Закона о становању
и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.
104/16 и 9/20 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19)
Скупштина Града Пожаревац на седници одржаној
24. децембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

о коришћењу финансијских средстава
за пружање стамбене помоћи лицима
са територије Града Пожаревца

Члан 1.

Предмет ове одлуке је регулисање услова и начина коришћења финансијских средстава предвиђених
у буџету Града Пожаревца за 2020. годину у оквиру Програма 15- опште услуге локалне самоуправе, Програмске активности 0001 – функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функционалне класификације 130 – опште услуге, Економске
класификације 511219 – изградња осталих стамбених простора ( у оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца у 2020. години, на економској класификацији 511219 – изградња стамбеног
простора – подрачун „Стамбени фонд“), за пружање
стамбене помоћи лицима са територије Града Пожаревца, а која не могу сопственим средствима да реше
стамбену потребу по тржишним условима за себе
и своје породично домаћинство.

Страна 70 – Број 33
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Члан 2.

Финансијска средства из члана 1. ове одлуке могу
се утрошити за учешће Града Пожаревца у пројектима стамбене помоћи код надлежних министарстава,
донатора и других организација, као и за изградњу
нових и реконструкцију и адаптацију објеката којима располаже Град Пожаревац, а по својој намени
опредељене су за угрожене категорије становништва.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-11

6

На основу чл. 27. став 10. и 72. став 7. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и
95/18) и члана 39. става 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању на управљање и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре,
Јавном комуналном предузећу
„Водовод и канализација“ Пожаревац

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

Члан 1.

Град Пожаревац даје Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац, на
управљање и одржавање следеће објекте комуналне
инфраструктуре и то:
Објекти водоводне инфраструктуре

Редни
број
1

Синђeлићeвa, реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=400 м

Укупна средства примљена из
буџета града Пожаревца
3.402.565,08

2

Боже Димитријевића, изградња водоводне мреже, Л=667 м

4.298.802,00

3

Стишка, реконструкција водоводне мреже, Л=435 м (од Партизанске до забелске пруге)

5.523.943,12

4

Пожаревачки партизански одред, реконструкција водоводне мреже, Л=520 м

9.463.955,23

5

Црногорска, реконструкција водоводне мреже, Л=641 м

4.831.494,74

6

Призренска, реконструкција водоводне мреже, Л=381 м

4.685.964,64

7

Шеста личка, реконструкција водоводне мреже, Л=624 м

7.316.070,33

8

Ђуре Ђаковића, реконструкција водоводне мреже, Л=150 м

1.696.897,32

Назив инвестиције

9

Кoлубaрскa Реконструкција водоводне мреже, Л=565 м

10.213.213,33

10

Динарска Реконструкција водоводне мреже, Л=215 м

2.768.534,16

11

Рaтaрскa Реконструкција и доградња водоводне мреже, Л=1300 м
Радована Драговића Реконструкција водоводне мреже примар + секундар (Л=700 м, дн
250 + 700 м, дн 100)
Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу, са
повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме

24.885.098,67

Укупна вредност:

110.204.510,19

12
13

У вредности од 110.204.510,19 динара, са стањем
на дан 17. 12. 2020. године, а у складу са Записником
Комисије за усаглашавање износа учешћа у капиталу
који је исказан у евиденцијама града и износа капитала који је исказан у евиденцијама код ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац број: 08-40-2351/20-1
од 17. 12. 2020. године.

Члан 2.

Непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
дају се ради несметаног функционисања у оквиру
обављања делатности у области водоснабдевања од
јавног значаја и извршавања права и дужности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“

19.175.323,54
11.942.648,03

Пожаревац, а у складу са надлежностима дефинисаним у законским одредбама о комуналним делатностима, Статуту Града Пожаревца, Одлуци о оснивању и Статуту Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Пожаревац.

Члан 3.

На непокретностима наведеним у члану 1. ове одлуке „Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац стиче право управљања и одржавања.

Члан 4.

Комуналну инфраструктуру Град Пожаревац
преноси Јавном комуналном предузећу „Водовод

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

и канализација“ Пожаревац, на коришћење без накнаде и без права уписа корисништва.

Члан 5.

Одељење за имовинско – правне послове извршиће упис права својине на комуналној инфраструктури, у базу података катастра водова.

Члан 6.

Међусобна права и обавезе између Града Пожаревца и Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Пожаревац, регулисаће се посебним
уговором.

Члан 7.

Овлашћује се Градоначелник Града Пожаревца,
да потпише уговор из члана 6. oдлуке.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-29
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19),
чл. 17. и 19. Закона о јавном здрављу („Службени
гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са
чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), тачке 7. Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06223/2020-2 од 9. децембра 2020. године и члана 39.
став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца,
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом

Члан 1.

У Одлуци о финансијској подршци породици са
децом („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
4/19 – пречишћен текст и 17/19), после члана 24. додаје се нова глава VIIа и члан 24а и наслов изнад тог
члана који гласе:
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„VIIа ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОД ОБОЉЕЊА, СТАЊА
ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ
УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ, СРЕДСТВА И ПОСТУПАК
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 24а

Град Пожаревац уводи проширено право финансијске подршке породици са децом, за лечење деце од
обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији.
За остваривање права из става 1. овог члана,
обезбеђују се средстава у буџету Града Пожаревца,
у складу са приходима буџета, а највише у износу до
1% од пореских прихода.
Реализација средстава у складу са ставом 2. овог
члана, може се вршити искључиво на основу уговора са Министарством здравља Републике Србије
– Буџетским фондом за лечење обољења, стања или
повреда које се не могу успешно лечити у Републици
Србији, а за шта постоји тачно прописана регулатива
у складу са позитивним законским прописима Републике Србије.
Градско веће Града Пожаревца ће сходно ставу 2.
овог члана, сваке године утврдити износ средстава
која се опредељују за намене из става 1. овог члана,
на основу кога ће градоначелник закључити уговор
са Министарством здравља Републике Србије.
Поступак остваривања права из става 1. овог члана покреће се искључиво преко Министарства здравља Републике Србије – Буџетског фонда за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији, подношењем захтева по
процедурама којима се уређују ближи услови, начин
и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за
лечење обољења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији.“

Члан 2.

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

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о допунама
Одлуке о финансијској подршци породици са децом,
садржан је у одредбама члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 13.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 25/19), чл. 17. и 19. Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1.
и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06223/2020-2 од 9. децембра 2020. године и члана 39.
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став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18
– исправка и 10/19).
Чланом 11. став 4. Закона о финансијској подршци
породици са децом, прописано је да АП Војводина,
општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим права од
права утврђених овим законом и повољније услове
за њихово остваривање.
Чланом 17. Закона о јавном здрављу, прописано
је да услови за деловање у области јавног здравља
укључују:
1) јачање капацитета института и завода за јавно
здравље као носилаца и мобилисање учесника;
2) финансирање јавног здравља;
3) образовање и истраживање;
4) извештавање у систему јавног здравља;
5) сарадњу и координацију у систему јавног здравља.
Министар здравља прописује ближе услове и обавезе за деловање у области јавног здравља.
Чланом 19. Закона о јавном здрављу, прописано је
да се средства за деловање у области јавног здравља
обезбеђују:
1) из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;
2) од организација здравственог осигурања;
3) продајом услуга и производа у систему јавног
здравља;
4) обављањем научноистраживачке и образовне
делатности;
5) од легата, поклона, завештања;
6) из других извора у складу са законом.
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, а
став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона
које се односе на скупштину општине примењују се
на градску скупштину.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Градско веће Града Пожаревца је донело Закључак бр. 09-06-223/2020-2 од 9. децембра од 2020. године, којим се у складу са чланом 11. став 4. Закона
о финансијској подршци породици са децом, а ради
унапређења људског капитала и хуманог развоја деце
које се првенствено остварује кроз здравствену заштиту деце, уводи проширено право финансијске
подршке породици са децом за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији.
За намене из тачке 1. овог закључка средства се
обезбеђују у буџету Града Пожаревца, у складу са
приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода.
Истим закључком, наложено је Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
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да за 2020. годину за намене из тачке 1. овог закључка интервентно обезбеди средства у износу од
24.916.946,00 динара.
Реализација средстава за намене и у износима
из тачке 1., 2. и 3. овог закључка може се вршити
искључиво на основу уговора са Министарством
здравља Републике Србије – Буџетским фондом за
лечење обољења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији, а за шта постоји тачно прописана регулатива у складу са позитивним законским прописима Републике Србије.
Закључком је овлашћен градоначелник Града
Пожаревца Саша Павловић, дипломирани инжењер
електротехнике, да закључи уговор са Министарством здравља Републике Србије – Буџетским фондом за лечење обољења, стања или повреда које се не
могу успешно лечити у Републици Србији, за 2020.
годину, на износ од 24.916.946,00 динара.
По потписивању уговора врши се пренос средстава.
Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца задужено је да изради нацрт измене Одлуке о финансијској подршци породици са
децом, којим се уводи проширено право финансијске
подршке породици са децом за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији.
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца задужено је да у буџетима и за наредне године планира средства за наведене намене,
у складу са приходима буџета, а највише у износу до
1% од пореских прихода.
Градско веће Града Пожаревца ће својим Закључком по годинама утврђивати износе средстава за ове
намене, а на предлог Одељења за буџет и финансије.
У складу са Закључком Градског већа дефинисаће се
тачан износ средстава за уговарање.
У образложењу наведеног Закључка наводи се да
је „у циљу унапређења људског капитала и хуманог
развоја деце а која се првенствено остварује кроз
здравствену заштиту деце, Градско веће Града Пожаревца разматрало законску регулативу у овој области
свих година до сада. Градско веће Града Пожаревца
је разматрало и писану Иницијативу више хиљада
грађана бр. 011-40- 2207/2020 од 2. 12. 2020. године
да се у буџету Града обезбеде средства за лечење деце
јер су суме за њихово лечење незамисливо високе.
С обзиром на тренутно важећу законску регулативу, која је остваривање овог права дефинисала на републичком нивоу, али не и на локалном нивоу – нивоу
јединица локалних самоуправа у Републици Србији,
Град Пожаревац се писмено обратио Министарству
здравља РС захтевом за давање обавештења бр. 1140-2225/2020 од 4. 12. 2020. године и Министарству
финансија РС захтевом за давање мишљења бр. 11-402226/2020 од 4.12.2020. године, у смислу како би према важећој законској регулативи јединица локалне самоуправе могла да на законит начин помогне лечење
деце издвајањем већих финансијских средстава јер
су износи за лечење незамисливо високи.
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У буџету Републике Србије на Разделу Министарства здравља приказан је Буџетски фонд за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији.
Овај Фонд намењен је за обезбеђивање додатних
средстава за лечење обољења, стања или повреда, као
и лечење обољења од одређених врста ретких болести,
које су излечиве, а које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за здравствено осигурање
и из других извора финансирања у складу са законом.
Из Буџетског фонда за лечење обољења, стања
или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији врше се:
- уплате иностраним здравственим установама за
лечење деце у иностранству
- уплате за слање узорака у иностранство на дијагностичко лабораторијско испитивање
- набавка лекова – иновативних лекова по које се
раније ишло у иностранство
- финансирање долазака страних стручњака у
Републику Србију како би помогли нашој деци
лечењем
- набавка опреме за лечење
- едукација наших стручњака да могу да препознају и лече децу најсавременијим методама
- Фонд има и уговор са Владином авио-агенцијом
која превози болесну децу до иностране болнице
када не постоје редовне авио-линије или редовним линијама није могућ транспорт.“
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси
прописе и друге опште као и појединачне акте из
надлежности Града.
Имајући у виду напред наведено Градско веће Града Пожаревца предлаже Скупштини Града Пожаревца
да донесе Одлуку о допунама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом у предложеном тексту.
Процена финансијских средстава потребних за
спровођење одлуке
Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет
Града Пожаревца, утврђено је да су за спровођење
ове одлуке средства обезбеђена у буџету Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
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РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о допуни Одлуке о остваривању права
на накнаду за вантелесну оплодњу

Члан 1.

У Одлуци о остваривању права на накнаду за
вантелесну оплодњу („Службени гласник Града Пожарева“, бр. 28/20), у члану 3. после става 2. додаје
се став 3. који гласи:
„Уколико је жена у постојећој заједници (брачној, односно ванбрачној) добила једно дете природним путем, па је након рођења детета, установљена
неплодност код једног од партнера и поред одговарајућег лечења, има право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу средствима из буџета Града Пожаревца, ради добијања другог детета, под условима
предвиђеним чланом 2. ове одлуке.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу чл. 13. и 39. став 1. тач. 8) и 59) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о установљењу награда, повеље и других јавних признања
Града Пожаревца

Члан 1.

У Одлуци о установљењу награда, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19, 10/19 и 13/19),
члан 6. мења се и гласи:
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„Члан 6.
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Члан 4.

друго правно или физичко лице на територији Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 13/19 и 5/20), у члану 4. после става 3. додају се
ст. 4. и 5. који гласе:
„Родитељ односно други законски заступник који
је једном остварио право, од Града Пожаревца, на
накнаду дела трошкова боравка свог детета у приватној предшколској установи, на начин прописан
чланом 3. ове одлуке, може да настави остваривање наведеног права, до исписа детета из исте, под
условом да Град, на основу обезбеђених средстава у
буџету, има закључен споразум са приватном предшколском установом.
Једном добијена потврда Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац из става 3. овог
члана, као део документације приликом подношења
захтева, производи правно дејство, све док родитељ
односно други законски заступник остварује од Града Пожаревца, право на накнаду дела трошкова боравка свог детета у приватној предшколској установи
дефинисаној чланом 1. ове одлуке.“

Члан 5.

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

Висина награде износи 500,00 евра, у динарској
противвредности, по средњем курсу Народне банке
Србије, на дан доношења одлуке о награђенима од
стране Одбора.“

Члан 2.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Поводом Свете Тројице и 15. октобра може се највише укупно доделити до пет награда и повеља за Свету Тројицу и до пет награда и повеља за 15. октобар.“

Члан 3.

У члану 8. код описа текста повеље и текста повеље о награди за Свету Тројицу речи: „Одбор за
додељивање награда и повеља Града Пожаревца“,
замењују се речима: „Град Пожаревац“.
У члану 14. став 2. мења се и гласи:
„Плакета се израђује у величини 12,5 х 8,5 цм, а
уручује се са повељом о плакети Града Пожаревца“.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 189. став 1. тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став
1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници од 24.
децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца

Члан 1.

У Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач

Члан 2.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан
је у члану 189. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), члану
66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члану 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).
Чланом 189. став 1. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања, предвиђено је да
се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују
средства за остваривање делатности предшколског
васпитања и образовања (полудневни и целодневни
боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце
предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства
за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ
запосленима у предшколској установи, расходе за
припремни предшколски програм осим оних за које
се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и
остале текуће расходе.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи, прописано је да скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
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, а став 3.

24. децембар 2020.
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истог члана прописује да се одредбе овог закона које
се односе на скупштину општине примењују се на
градску скупштину.
Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси
прописе и друге опште као и појединачне акте из
надлежности Града.
Члан Градског већа Града Пожаревца задужен за
ресор образовање, упутио је Градском већу Града Пожаревца иницијативу бр. 011-40-2272/2020 од 9. 12.
2020. године, за измену Одлуке о праву на накнаду
дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
на територији Града Пожаревца са предлогом да се
родитељима, односно другим законским заступницима омогући да уколико су једном остварили право од
Града Пожаревца на накнаду дела трошкова боравка
свог детета у приватној предшколској установи на
прописан начин, могу да наставе остваривање наведеног права до исписа детета из исте, без поновног
конкурисања у Предшколску установу „Љубица Вребалов“ Пожаревац. То би значило, да једном добијена
потврда, односно одбијеница Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац, коју родитељ односно законски заступник, по спроведеном конкурсу за
пријем деце, добије услед недовољних капацитета
за пријем детета у Предшколску установу „Љубица
Вребалов“ Пожаревац, важи све док родитељ односно други законски заступник остварује право, од
Града Пожаревца, на накнаду дела трошкова боравка
свог детета у приватној предшколској установи. То
такође значи да родитељ односно законски заступник
детета, који једном оствари право од Града Пожаревца на накнаду дела трошкова боравка свог детета у
приватној предшколској установи на овом одлуком
прописан начин, нема обавезу да поново конкурише
за пријем детета у Предшколску установу „Љубица
Вребалов“ Пожаревац (јер је већ одбијено због недовољних капацитета саме установе), а да ће једном
добијену потврду, односно одбијеницу Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац (исту
одбијеницу), родитељ односно законски заступник
приложити надлежним службама Градске управе
Града Пожаревца које одлучују о признавању права,
приликом подношења нових захтева за остваривање
наведеног права за сваку наредну радну годину.
Сходно наведеном, у циљу поједностављења
процедуре достављања документације за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце
у приватној предшколској установи, која има закључен споразум са Градом Пожаревцем, водећи рачуна
првенствено о интересима деце и средини у којој се
дете већ налази, предлаже се Скупштини Града Пожаревца доношење одлуке на начин какав је предложен у диспозитиву.
Процена финансијских ефеката одлуке на буџет
Града Пожаревца
Процењујући финансијске ефекте ове одлуке на
буџет Града Пожаревца, утврђено је да реализација
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ове одлуке не изискује средства из буџета Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 100. ст. 1, 2. и 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09
– др . закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – 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 9. марта 2012. године и претходне сагласности Министарства заштите животне средине
Републике Србије, бр. 401-00-1394/20-02 од 11. децембра 2020. године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 24.
децембра 2020. године, донела је

ПРОГРАМ

коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине Града Пожаревца
за 2021. 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 2021. годину:
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- Градска управа града Пожаревца – Служба за
Инвестиције захтев број:14-501-205/2020 од 25.
11. 2020. године и захтев број: 08-40-2143/2020
од 23. 11. 2020. године; Одељење за комуналне
делатности и енергетику захтев за одржавање
површинских вода од загађења као и за редовно
чишћење и одржавање Брежанског канала
- ЈП „Топлификација“ Пожаревац захтев број: 177
од 25. 2. 2020. године, наш број:14-40-614/2020
од 26. 2. 2020. године и захтев број: 5599 од 30.
10. 2020. године наш број 14-40-2034/2020 од 30.
10. 2020. године.
- ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац захтев број:03-7215/1 од 30. 10. 2020. године наш
број:14-40-2042/2020 од 30. 10. 2020. године
- ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац захтев
број:01-4541/1 од 30. 10. 2020. године наш
број:14-501-191/2020 од 30. 10. 2020. године и
- Градска општина КОСТОЛАЦ захтев број:01401-1228/20 од 12. 10. 2020. године наш број:1440-1920/2020 од 12. 10. 2020. године;
III На основу дописа Одељења за буџет и финансије број:03-40-1953/2020-3 од 24. 11. 2020. године
приказана су расположива средства: 1). по очекиваном приходу у 2021. години за израду Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у износу од 293.364.973,00 динара, 2).
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 134.493.557,00 динара и то: од ЈП „Топлификација“ Пожаревац, по допису – број: 4251 од
25. 8. 2020. године – ослобађају се средства у износу
од 32.500.489,00 динара и допис број: 5393 од 19. 10.
2020. године по коме се ослобађају средства у износу
од 2.927.540,00 динара, укупно ослобођена средства

24. децембар 2020.

од ЈП „Топлификација“ износе 35.428.029,00. динара.
ЈКП „Водовод и канализација“ повраћај средстава
допис број: 01-6789/1 од 13. 10. 2020. године на износ
средстава од 25.374.391,00 динара и допис број: 017109/1 од 27. 10. 2020. године по коме се ослобађају
средства у износу од 18.000.000,00 динара укупно
ослобођена средства од ЈКП „Водовод и канализација“ износе 43.374.384,00 динара, Градска управа
града Пожаревца после окончаних ситуација, реализованих пројеката и једног од кога се одустало
(допис – службено од 12. 10. 2020. године „Набавка
промо ЕКО торби“) ослобађа средства у износу од
49.607.553,00 динара у складу са табелом извршења
Одељења за буџет и финансије и ГО Костолац допис
број: 01-401-1230/20 од 13.10.2020. године којим се
ослобађају средства у износу од 6.083.591,00 динара укупно, 3). више остварени приход од накнаде у
2020. години у односу на планирани актом о буџету
износи 71.272.807,00 динара.
По наведеном допису укупан износ средстава за
израду Програма коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине за 2021. годину
износи 499.131.337,00 динара
IV Средства из тачке III Програма у укупном износу од 430.193.173,00 динара расподељују се за реализацију активности у оквиру 23 (двадесет три) пројекта које треба уврстити у буџет Града Пожаревца
по корисницима средстава приликом израде Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, средства
у износу 68.938.164,00 динара, остају нераспоређена
по овом Програму.
V После утврђивања од стране Градског већа
Града Пожаревца, Програм коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне средине Града
Пожаревца за 2021. 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 2021. ГОДИНУ
1. Заштита вода и управљање отпадним водама
1.1. Проширење система сакупљања
отпадних вода
Корисник средстава

Назив активности

Град Пожаревац – Градска Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела
управа Града Пожаревца
Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова – Поречка
Градска општина
Костолац
Градска општина
Костолац
Градска општина
Костолац

Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића –
први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу
Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу
Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске прекопута стоваришта
у Костолцу

Одобрена
средства
49.447.358,40
4.322.499,00
23.807.502,00
2.430.402,00
1.280.022,00
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1.2 Мониторинг и услуге сакупљања отпадних вода
Корисник средстава
ЈКП „Водовод и
канализација“
ЈКП „Водовод и
канализација“

Назив активности
Одобрена средства
Набавка опреме за мониторинг – спречавање инфилтрације пијаће воде у
канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве 2.640.000,00
пијаће воде кроз остварену уштеду
Набавка „CCTV“ камере за инспекцију канализационог цевовода
3.500.000,00
Набавка возила за пражњење септичких јама – превоз фекалија

У складу са Генералним планом каналисања отпадних вода на територији Града Пожаревца, појединим сеоским насељима остављена је могућност,
пре свега због конфигурације терена и немогућности
њиховог прикључења на централна постројења за
прераду отпадних вода, третмана отпадних вода на
њиховој територији. Наиме, предвиђено је груписање
од 2 до 3 сеоска насеља са јединственом канализационом мрежом и сопственим ППОВ. Предмет инвестиције јесте пројектовање канализационе мреже за
наведена три насеља са заједничким мини постројењем за прераду отпадних вода. Број и тип пумпних
станица, као неодвојиви део канализационе мреже,
утврдиће пројектант на основу геометрије мреже.
Избор и технологију рада ППОВ дефинисаће пројектант. Планском ценом израде пројекта обухваћено
је и геодетско снимање терена за потребе пројектовања мреже.
Ради формирања катастра инсталација фекалне
и атмосферске канализације на територији града
Пожаревца, који ће бити унесен у јединствени географски информативни систем (ГИС), потребна је
верификација постојећег стања изграђене мреже
фекалне и атмосферске канализације, са снимањем
свих неопходних елемената (координата шахтова,
цевовода, дубина). Велики део канализације у претходном периоду је изграђен и предате без пројекта изведеног стања и геодетског снимка, због чега
данас ЈКП ВИК нема све неопходне информације
за одржавање мреже, издавања нових прикључака,
успостављања мониторинга у систему фекалне канализације, пружања неопходних података пројектантима приликом израде техничке документације
из предметне области.
Tехнички подаци и предности комбинованог специјалног возила са усисно потисним дејством са системом за рециклирање воде:
• Еколошки прихватљив производ који помаже у
очувању животне средине и умањује коришћење
свеже пијаће воде за чишћење канализације
• Производ ради на принципу коришћење контаминиране воде из канализације коју својим технолошким могућностима прерађује и поново
користи за рад пумпи високог притиска
• Велика уштеда у времену рада, самим тим и у
преко 30 процената потрошњи горива у раду

14.880.000,00

• Из канализационог система у возило се усисава
и на депонију вози рециклиран материјал у сувом стању те се тако максимално искоришћава
укупна носивост целокупног танка за прљаву
материју
• Систем рециклаже прљаву воду очишћену од
чврстих нечистоћа већих од 50 микрона враћа у
канализацију а претходно одваја све нечистоће
веће од 50 микрона као и уља и сличне материје задржава у себи и избацује их само на за то
предвиђеним депонијама
• Смањено време прекида у раду условљено пуњењем воде са хидранта
• Транспорт сувих остатака доводи до максимума
искоришћење капацитета резервоара
• Стање очишћених цеви је заштићено(нема ризика од абразије)
• Нема прекида у циклусу рада док се вода рециклира
• Могућност рада чак и са великим количинама
воде у цеви
• Нема изгубљеног времена
• Заштита пумпе под притиском
• Идеално раздвајање масноће
• Комплетно аутоматско чишћење система
Снимање канализације служи и за лоцирање канализационих цеви. Снимањем канализације се може
прецизно одредити место дефекта у цевоводу, а директан поглед на проблем је често довољан да се
поправка уради брзо и једноставно на правом месту,
без „напипавања“ и непотребног откопавања већег
дела канализационих цеви.
Снимање канализације се врши у циљу инспекције и откривања проблема у канализационој мрежи.
На екрану се може видети тренутно стање канализационих цеви, пукотине, спојеви цеви, рачве и нагиб
цевовода. Након снимања канализације и откривања
дефеката предлажу се методе поправке.
Такође, током праћења функционисања примарне
водоводне мреже у претходних 5 година, уочено је
да су учестали кварови на цевоводу проузроковани
квалитетом материјала. Поред врло високих трошкова које изазивају ови карови, они такође ометају
редовно снабдевања водом за пиће кориснике. Како
би се кварови и њихове последице отклониле, неопходна је замена постојећег цевовода, односно његова
реконструкција.
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1.3 Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода
Корисник средстава

Назив активности
Одобрена средства
Услуге водовода и канализације – заштита површинских вода од
загађења- Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника,
22.275.463,82
Град Пожаревац – сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији
Градска управа Града Пожаревца и Костолца
Пожаревца
Редовно чишћење и одржавање Брежанског канала од градског хиподрома
до улива у реку Велику Мораву у смислу несметане евакуације
23.994.785,14
површинских и отпадних вода
Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу
64.352.166,00
Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској
19.481.479,20

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 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

Назив активности
Одобрена средства
Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу
Град Пожаревац – Градска нормалног функционисања канала од црпне станице “Срећно” до Летњиковца 31.644.561,96
управа
Интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за
Града Пожаревца
9.479.933,26
2021. годину у циљу заштите земљишта од деградације.

Садашње стање у смислу еколошко-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 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.
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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 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 функциoнисaњe 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.
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3. Заштита подземних вода ради побољшања
квалитета воде
Корисник
средстава
ЈКП „Водовод
и канализација“

Назив активности
Замена азбестно
цементних цеви у улици
Далматинској
у Пожаревцу

Одобрена
средства
18.635.000,00

Замена асбестно-цементних водоводних цеви

Тенденција постављања азбест-цементних цеви 50их година прошлог века условила је да као и у већини
градова у Србији она примарна мрежа система водоснабдевања, али и која је услед савремених антропогених фактора у фази распада, што има за последицу
честа оштећења на мрежи водовода. Као интензивна
акција започело са реконструкцијом мреже и заменом
штетног по здравље и околину азбестно-цементног
цевовода у Пожаревцу на више локација.
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 се улива у реку Велику Мораву. Последица оваквог стања је да је квалитет
воде у Брежанском каналу знатно погоршан. Фекална
канализација не постоји у свим деловима града иако се
непрекидно шири, тако да још увек постоји велики број
септичких јама. Даљом изградњом канализационе мреже створили би се услови да се смањи негативан утицај
отпадних вода на подземне воде. Ранијих година изграђеност канализационог система ни приближно није пратила
развој водоводне мреже. Као последица овога, уобичајена
појава је била, да се бунари претварају у септичке јаме по
прикључењу на водовод, или да се користе септичке јаме
изграђене од водопропусних материјала у чије дно су се
често убацивале перфориране цеви. На тај начин остваривала се комуникација санитарних и подземних вода,
што је доводило до загађивања првог водоносног слоја
на ширем простору града. Последњих година ситуација
се променила, канализациона мрежа се шири, али њена
изграђеност још увек не прати ширење мреже водовода.

4. Заштита и очување биодиверзитета
и геодиверзитета – Побољшање стања
природе, земљишта и зелених површина
Корисник
средстава

Назив активности

Систематско уклањање
Град Пожаревац алергогене коровске биљке
– Градска управа – амброзије на територији
Града Пожаревца Града Пожаревца у 2021.
години.

Одобрена
средства
5.000.000,00

Полен амброзије изазива алергију код 10% људи.
Од свих поленских алергија полен амброзије је
узрочник у 50 до 60% случајева. Код најосетљивијих
особа 8–20 поленових зрна у 1 м3 ваздуха може да

Страна 80 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

изазове јаке реакције, а само једна биљка амброзије
производи 1-8 милијарди поленових зрна.
У полену амброзије је констатовано 52 једињења која су алергена од којих су 6 посебно опасни.
Алергијска реакција се првенствено јавља на горњим дисајним путевима. Отежано дисање и појачана секреција су основни облици алергије која може
у неким ситуацијама прећи и у астматичне нападе.
Дерматитиси изазвани амброзијом појављују се на
изложеним деловима тела и могу постати хроничне.
Најчешће се јављају код мушкараца. Све чешће се у
свету бележе смртни случајеви изазвани претераном
алергијском реакцијом на амброзију.
Амброзија не изазива само реакције код људи већ
и код животиња.
Систематским уклањањем амброзије на територији
Града Пожаревца у смањује се могућност повећања
броја оболелих од алергије, смањује се могућност пада
имуног система код људи услед честих алергијских
напада те се повећава отпорност на друге болести.

5. Побољшање квалитета ваздуха – смањење
броја индивидуалних ложишта (загађивача)
ширењем система даљинског грејања,
топлификационе мреже
Корисник
средстава

Назив активности

Одобрена
средства

Изградња дистрибутивне
мреже топло предајне
ЈП
34.822.000,00
„Топлификација“ станице 5/65 и 10/65 Влајка
Павловића бб
Изградња прикључног
топловода за повезивање
топлификационе мреже
и типских топловодних
50.600.000,00
Градска општина
прикључака у селу Острово
Костолац
са вреловодом Костолац–
Пожаревац – друга фаза
изградње топловода

Са топлификацијом Костолца почело се 1986. године, а 1996. године је покренут је систем за грејање
и у Пожаревцу. Топлотни извор за даљинско грејање су Термоелектране „Костолац А“ и „Костолац Б“
који је довољан да снабдева топлотном енергијом
Костолац, Пожаревац и околна сеоска насеља. Изграђен је магистрални вреловод Костолац–Пожаревац дужине 12 км. На магистралном вреловоду
предвиђени су прикључци за следећа насељена места: Костолац, Кленовник, Ћириковац и Пожаревац.
Употребом топлотне енергије остварују се значајне
уштеде у потрошњи чврстих и течних горива, електричне енергије, рудног богатства, уштеде у погледу
простора за складиштење угља као и могућност коришћења топлотне енергије за стакленике. Такође,
прикључењем топлификационог система градских
насеља Пожаревац и Костолац са околним насељима
на трајни извор топлоте у ТЕ „Костолац“ смањује
се број извора емисије аерозагађења. Термоелектрана омогућава примену одговарајућих постројења за

24. децембар 2020.

санацију аерозагађења, а такође се у комбинованој
производњи топлотне и електричне енергије смањује и топлотно загађење околине. Све ово омогућује
повољније решавање еколошких услова.

6. Унапређење система управљања отпадом
Корисник
средстава

Назив активности

Одобрена
средства

Oпремање новоизграђеног
Рециклажног центра/
ЈКП ‘’Комуналне
Трансфер станице
40.000.000,00
службе’’
линијом за предтретман
комуналног отпада
Опремање, набавка
контејнера запремине од
1.1.м3 (око 200. комада) у
ЈКП ‘’Комуналне
оквиру реализације плана
7.600.000,00
службе’’
управљања комуналним
отпадом на територији
града Пожаревца

Град Пожаревац се одлучио да санацију одлагалишта отпада ( депонију Јеремино поље ), санира insitu методом, односно да уз тело постојеће депоније
изради Рециклажни центар и трансфер станицу. Како
би се наставио третман комуналног отпада у Рециклажном центру и даље санирала депонија, потребно
је набавити линију за предтретман комуналног отпада ( пепео из ложишта, биоотпад и др.) што би у
будућности значило несметан и стални рад Центра.
Такође, опремање ЈКП „Комуналне службе“ посудама за сакупљање отпада, обновио би се фонд,
тако да би се повећала примарна селекција отпада
и тиме полако повећава и свест грађана о важности
селектирања отпада.
Укупно одобрена средства по овом Програму за
2021. годину износе: 430.193.173,00 динара.
VI - Овај Програм објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 160. став 4. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“,
бр. 101/15 и 95/18 – др. закон), чл. 23. став 4. и 32.
став 1. тачка 6) а 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) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19) и сагласности Министарства

24. децембар 2020.
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рударства и енергетике Владе Републике Србије број
310-02-1943/2020-02 од 10. 12. 2020. године,
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ПРОГРАМ

мера за унапређење услова живота
на територији Града Пожаревца у 2021. години
I Овим Програмом врши се расподела средстава
остварених од накнаде по основу коришћења минералних сировина на територији Града Пожаревца, а
у вези члана 160. став 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“,
број 101/2015 и 95/2018 – др. закон) у износу од
220.031.133,00 динара, за извођење активности на
реализацији 18 (осамнаест) пројеката по захтевима
корисника средстава и то: захтеву, допису Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца број:
016 – службено од 28. 11. 2020. године, ЈКП „Паркинг
сервис“ захтев број: 3273 од 19. 11. 2020. године и захтев Народног музеја број: 1297 од 1. 10. 2020. године
II Средства која се користе од накнаде остварене
по основу експлоатације минералних сировина, а у
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циљу унапређења услова живота на територији Града
Пожаревца по допису Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1953/2020-4 од 1. 12. 2020. године
представљају средства од пренамене средстава са
реализованих пројеката (по окончаним ситуацијама
из 2020. године) у износу од 35.031.133,00 динара као
и очекиваног прихода од наведене накнаде у 2021.
години у износу од 185.000.000,00 динара. Наведена
средства представљају укупан износ средстава за реализацију Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у 2021. години
у укупном износу од 220.031.133,00 динара
III Средства у износу од 220.031.133,00 динара
по корисницима средстава за спровођење активности на реализацији 18 (осамнаест) пројеката из
овог Програма је неопходно уврстити у буџет Града
Пожаревца приликом израде Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2021. годину.
IV Наведени Програм мера за унапређење услова
живота на територији Града Пожаревца у 2021. години доставити на сагласност Министарству рударства
и енергетике Републике Србије.
V Средства из овог Програма расподељују се на
следећи начин у табеларном преглед

Корисник средстава – Градска управа Града Пожаревца
НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Одобрена
средстава
26.729.364,00
30.200.000,00
5.439.322,00
22.125.803,00

Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревца
Радови на реконструкцији Сунчаног парка
Рехабилитација јавног паркиралишта „пијаца Круг“ у улици Моше Пијаде
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Илије Гојковића – наставак радова
Радови на ојачавању коловозне конструкције – у улици Ратарска у МЗ „Бурјан“ – Прва фаза (остатак радова у износу
42.618.554,00
од 71.616.746,00 динара планираће се у 2022. години)
Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Цара Душана са уређењем Јавне
2.760.000,00
расвете (до обилазнице са бочним улицама) у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици
8.974.760,00
у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање у улици Радних бригада у МЗ „Сопот“
8.326.126,00
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Кучевачке (од улице Иве Маринковића) у
1.867.889,00
МЗ „Горња Мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улица 8. јуна два крака (од улице Народног фронта до
6.369.261,00
улице Александра Ненадовића) у МЗ „Горња мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Михајла Пупина у МЗ „Горња мала“
3.100.764,00
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до
5.922.074,00
Жагубичке улице – поред цркве) у МЗ „Горња мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Жагубичке (поред цркве до улице
2.686.992,00
Страхињића Бана) у МЗ „Горња мала“
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Радована Драговића у МЗ „Парк“
9.770.965,00
Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ „Ћеба“ 5.826.265,00
Израда Пројекта партерног уређења блока „Ђуре Јакшића“ у МЗ „Горња мала“
3.642.885,00
Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Далматинске у МЗ „Васе Пелагић“
31.750.109,00
Израда пројекта рехабилитације и ојачавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)
1.920.000,00
УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПО ОВОМ ПРОГРАМУ
220.031.133,00

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године

Број 011-06-229/2020-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., 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 и 9/20)
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 Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

Програм

отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине Града Пожаревца у 2021. години

САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I Увод
II Предлог локације која се отуђује
Локација – „Северни блок индустријске зоне“ у
Пожаревцу

IУвод

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.

24. децембар 2020.

II Предлог локација које се отуђују
Локација „Северни блок индустријске зоне“
у Пожаревцу

Површина од 19 хa 66 a 39 м2 уређена је на основу
Плана детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу .
1. Границе локације:
Планом детаљне регулације „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу обухваћене су следеће катастарске парцеле: 6774/2, део 6774/3, 6774/4,
7832/1, 7832/2, 6780/1, 6780/2, 6780/24, 6780/25,
6780/26, 6780/27, 6780/28, 6780/29, 6780/30, 6780/31,
6780/32, 6780/33, 6780/34, 6780/35, 6780/36, 6780/37,
6780/38, 6780/39, 6780/40, 6780/41, 6780/42, 6780/43,
6780/44, 6780/45, 6780/46, 6780/47, 6780/48, 6780/49,
6780/50, 6780/51, 6780/52, 6780/53, 6780/54, 6780/55,
7831/1, 7833, 7830/6, 7830/1, 7830/5, 7831/4, 7830/4 ,
7829,7828/2, 7831/2, део 7830/3, део 6783, део 2173
и део 7763 све КО Пожаревац.
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 15,50 м 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 17,00 м.

Концептом саобраћајног решења обухваћен је
знатно већи простор као и будућа друга фаза плана
која обухвата комплексе „Имлека“, „Маркопа“, фабрике „Мораве“, ауто куће „Ремонт“ РО „Рекорд“ и
компаније „Делта-М“ односно „Темпо“.
Ослонац саобраћајног повезивања простора
намењеног малим и средњим предузећима са пословним, производним и комерцијално-услужним
делатностима чини улица Ђуре Ђаковића и траса
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улице Илије Гојковића. Ове две саобраћајнице повезују се попречном комуникацијом која делимично
прати трасу дефинисану урбанистичким пројектом,
а делимично новом трасом између трафостанице и
„Енела“. Уведена је сервисна саобраћајница 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.

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 површине П=2 хa 86a 28 м2
–претежна намена мали производни погони мала
привреда; пословно- комерцијални садржаји као
допунска; пратећа намена складишта и магацински
простори
Зона – целина А1.1. површине П=1 хa 15 a 0 м2
–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 П=3 хa 04 a 19 м2
–претежна намена пословно комерцијална делатност, допунска намена специјализоване производње, пратећа услужно-комерцијалне делатности са
допунским наменама специјализоване 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. површине П=2 хa 10 a 52 м2
– претежна намена пословно- комерцијална делатност; допунска намена специјализоване производње;
пратећа услужно-комерцијалне делатности.
Зона – целина А3 површине П=4 хa 27 a 50 м2
– 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
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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. површине П=1хa 23 a 13м2
– 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.
Зона –целина А4 површине П=0 хa 60 a 68 м2 –
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.
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2.3. Правила грађења објеката
на комплексима индустрије, грађевинарства,
занатске производње, мануфактурне
производње и складишта
Намена:
- индустријска производња
- мали производни погони
- грађевинарство
- занатска производња
- мануфактурна производња
- складишта
Парцела:
- минимална површина парцеле ............. 1.500 м2
- минимална ширина парцеле .........................20м
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
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- 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 ха ..................................................20%
− минимални проценат зелене површине на парцели до 1–3 ха ..............................................25%
− минимални проценат зелене површине на парцели преко 3 ха .............................................30%
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката ................... П+1
- максимална висина објекта .......................15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м искључиво у случају да је условљена технолошким процесом)
- спратност помоћних објеката ...................... П+0
- максимална висина помоћног објеката .....5,0 м
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Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле ...........10,0 м
односно 15,0 м 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 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката ................................................10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели
½ висине вишег објекта, не може бити мање
од ....................................................................4,0м
- минимално растојање објекта од задње границе
парцеле
- Помоћни објекти ..........................................6,0 м
- Објекти главне намене ..............................10,0 м
-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
Пословно-комерцијалне објекте
Намена:
- услужно-трговинске делатности:
- робне куће, тржни центри, занатски центри,
мегамаркети, супермаркети,
- пословно-комерцијалне 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 м2
- минимална ширина парцеле  .......................20 м
Индекс или степен изграђености„И“
- максимални индекс или степен изграђености
"И" на парцели површине:
- до 0,5 ха ........................................................... 0,8
- од 0,5 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 до 1 ха .................................................60%
- од 1 до 3 ха ....................................................50%
- преко 3 ха .......................................................40%
Зелене површине
− минимални проценат зелене површине на парцели до 1 ха ..................................................20%
− минимални проценат зелене површине на парцели до 1–3 ха ..............................................25%
− минимални проценат зелене површине на парцели преко 3 ха .............................................30%
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Висинска регулација:
- максимална спратност објеката .....По+П+2+Пк
- максимална висина објекта .......................15,0 м
(изузетно максимална висина објекта може бити
већа од 15 м 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 м
Хоризонтална регулација:
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле ...........10,0 м
односно 15,0 м 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 м
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката ................................................10,0 м
- минимално растојање два објекта на парцели
½ висине вишег објекта (не може бити мање од
4,0 м)- минимално растојање објекта од задње
границе парцеле
-Помоћни објекти ...........................................6,0 м
-Објекти главне намене ...............................10,0 м
-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
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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 Ø150
мм 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 Ø250 мм 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 новоформираних улица унутар локације различитог
пречника од Ø250 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø700 мм и
Ø250 мм, са прикључењем на кишни колектор Ø1600
мм који је трасиран по ободу локације.

4. План парцелације – Грађевинске парцеле
за отуђење (закуп)
- Грађевинске парцеле које се додељују на локацији „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу су:
Блок А1
кп. бр. 6780/26 – површине 22,05 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/27 – површине 22,83 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/28 – површине 18,16 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/29 – површине 16,00 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/30 – површине 20,00 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/31 – површине 20,73 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/32 – површине 19,63 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/33 – површине 20,01 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/34 – површине 20,00 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/35 – површине 18,72 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/36 – површине 21,42 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/37- површине 21,00 ари извод из листа
непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/38– површине 21,51 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/39 – површине 22,57 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп.бр. 6780/52– површине 15,75 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/53– површине 16,91 аrи извод из листа непокретности бр. 5450
Блок А1.1
кп. бр. 6780/42 – површине 19,33 ари извод из
листа непокретности бр. 5450

24. децембар 2020.

кп. бр. 6780/43 – површине 19,21 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/44 – површине 19,21 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/45 – површине 19,21 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/46 – површине 19,21 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/55 – површине 18,84 ари извод из
листа непокретности бр. 5450
Блок А2
кп. бр. 6780/1 – површине 92,66 ари извод из листа непокретности бр. 5450
кп. бр. 6780/2 – површине 1.70,70 хa извод из листа непокретности бр. 5450
Блок А2.1
кп-бр-6780/57 – површине 40,36 ари извод из листа непокретности бр. 1075
кп. бр. 6780/58– површине 1,70,16 ха извод из листа непокретности бр. 16172
све у КО Пожаревац, укупне површине 8ха 65 ари
99м2.
Одлуком о покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта по овом програму, утврђује се
грађевинско земљиште са означеним појединачним
катастарским парцелама или грађевинско земљиште
по одређеним блоковима назначеним у овом програму, и у том случају заинтересовани купац би био у
обавези да купи као целину.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., 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“, бр. 21/16, 113/17,
95/18 и 113/17 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка
20) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број: 10/18, 12/18 – исправка и
10/19),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, усваја

КАДРОВСКИ ПЛАН

за Градску управу Града Пожаревца, Градско
правобранилаштво Града Пожаревца и Службу
интерне ревизије Града Пожаревца
за 2021. годину

24. децембар 2020.
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I. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених према звањима и занимањима на дан 16. децембар 2020. године
На неодређено време
А) Службеници на положају
Начелник управе – Положај у I групи
Заменик начелника управе – Положај у II групи
Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

На одређено време
А) у Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник
Б) због повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт
Намештеник – Четврта врста радних места

Број извршилаца
1
1
39
61
22
9
2
53

Укупно

11
8
207
Број извршилаца
1
1

Укупно

9
3
2
3
4
23

II Приказ броја запослених према звањима и занимањима који су потребни у 2021. години
На неодређено време
А) Службеници на положају
Начелник управе – Положај у I групи
Заменик начелника управе – Положај у II групи

Број извршилаца
1
1

Б) Службеници на извршилачким радним местима
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
В) Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

40
75
16
9
2
55

Укупно

11
8
218

Укупно

1
1

Г) Број приправника чији се пријем планира
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

На одређено време

Број извршилаца

А) У Кабинету градоначелника
Саветник
Млађи саветник

1
1
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Б) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због
повећаног обима посла
Саветник
Млађи саветник
Виши референт
Намештеник – Четврта врста радних места

24. децембар 2020.

7
7
3
3
21

Укупно

II. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених на дан 16. децембар 2020. године.
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

Број извршилаца
1
4
1
2
8

Укупно

II Приказ броја запослених који су потребни у 2021. 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

Број извршилаца
1
4
1
2
8

Укупно

III. СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I Приказ броја запослених на дан 16. децембар 2020. године.
На неодређено време
Руководилац интерне ревизије – постављено лице
Интерни ревизор

Број извршилаца
1
1

Ук у п н о

II Приказ броја запослених који су потребни у 2021. години.
На неодређено време
Руководилац интерне ревизије – постављено лице
Интерни ревизор

Број извршилаца

Укупно

1
2
3

IV. Кадровски план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењује се почев од 1. јануара 2021 године.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године

Број 011-06-229/2020-6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.
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- Одлука о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно
локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Правилник о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем
- Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања
- и други прописи којима се уређује оснивање,
делокруг и финансирање корисника буџетских
средстава.
Код израде Извештаја о извршењу за период јануар–септембар 2020. године, пошло се од важеће
Одлуке о буџету за 2020. годину усвојене од стране Скупштине, са циљем да се презентују потпуни
подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за период јануар–септембар 2020.
године.

На основу чл. 32. став 1. тачка 2) и 66. ст. 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), чл. 7. став 2. и 76. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 20. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20) и чл.
23. став 4. и 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревцa“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града
Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020.
године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Одлуке о буџету Града Пожаревца за период
јануар-септембар 2020. године

УВОД

Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар–септембар 2020. године
примењивани су следећи прописи:
- Закон о буџетском систему

ОПШТИ ДЕО

I

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2020. годину састоје се од:
Износ у хиљадама динара (000)
А.
1.
2.
3.
4.
5.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика)

6. Примања од продаје финансијске имовине
7. Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања
2. Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу
спровођења јавних политика (део категорије 62)
4. Издаци за отплату главнице дуга
Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних
5.
година
6. Нето финансирање

3.

Економска
класификација

Остварење
I-IX 2020

План 2020

%

7+8

3.648.248

2.376.714

65,15

4+5

4.765.327

2.324.998

48,79

(7+8) – (4+5)
61

-1.117.079
0

51.716
0

-4,63
0,00

700.522

178.284

25,48

750

177

23,60

-1.816.851

-126.391

6,96

91
9211, 9221, 9219,
9227, 9228

0

0

0,00

0

0

0,00

6211

0

0

0,00

61

0

0

0,00

3

1.817.601

1.915.750

105,40

(91+92) – (61+6211)+3

1.817.601

1.915.750

105,40

62
92 (осим 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)
((7+8) – (4+5)) + (9262)
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II

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Р. бр.

ОПИС

1

2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи
Остали непорески приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Примања од продаје нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери организацијама за
обавезно социјално осигурање
Остале дотације и трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Примања по основу отплате кредита и
продаје финансијске имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Отплата дуга

I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
6.
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
III
1.
1.1.
2.
IV
1.

Шифра
економске
класификације
3

План 2020

Остварење
I–IX

%

4

5

6

7+8

3.647.498

2.376.537

65,16

71

2.815.041

1.936.056

68,78

711

1.613.113

1.084.796

67,25

0
465.000
736.928
592.280
279.936
151.961
29.800
32.790
97.793
2.230
182.953

0
347.869
503.391
310.603
176.714
91.979
18.156
6.081
17.673
1.009
119.279

0,00
74,81
68,31
52.44
63.13
60.53
60.93
18.55
18.07
45.25
65.20

770

1.392

943

67,74

8

53.602

8.647

16,13

4+5

4.765.327

2.324.998

48,79

4 (без 46)
41
42
43
44
45
47
48+49
46
463

2.463.919
742.428
1.146.213
0
0
152.425
161.654
261.199
709.104
649.630

1.429.236
535.408
635.828
0
0
31.643
85.099
141.258
324.047
269.961

58,01
72,12
55,47
0,00
0,00
20,76
52,64
54,08
45,70
41,56

464

55.296

50.644

91,59

465
5

4.178
1.592.304

3.442
571.715

82,38
35,90

750

177

23,60

91
911

0
0

0
0

0,00
0,00

92

750

177

23,60

6

700.522

178.284

25,45

61

0

0

0,00

711180
713
74
741
742
743
745
731+732
733

9

24. децембар 2020.
Р. бр.
1
1.1.
2.
2.1.
V

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОПИС

2
Отплата дуга домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Шифра
економске
класификације
3
611
62
621
3

Страна 91 – Број 33

План 2020

Остварење
I–IX

4

5

0
700.522
700.522

1.817.601

%

0
178.284
178.284

6
0,00
25,45
25,45

1.915.750

105,40

III

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину планирани су:
1. Приходи и примања у износу од 3.648.248 хиљадa динара;
2. Расходи и издаци у износу од 4.765.327 хиљада динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 1.117.079 хиљада динара.
У посматраном периоду јануар–септембар 2020. године буџет Града Пожаревца остварио је:
1. Приходе и примања у износу од 2.376.714 хиљада динара;
2. Расходе и издатке у износу од 2.324.998 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 51.716 хиљада динара.
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у
укупном износу од 51.716 хиљада динара.

IV

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног
периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

3
700000
710000
711000
711111

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
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
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
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
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 коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и слично)

711121
711122
711123
711145
711147
711191
711193
713000
713121
713122
713311
713421
713423
714000
714431

1.817.601
3.593.896
2.815.041
1.613.113
1.435.743

Остварење
I–IX
1.915.750
2.367.890
1.936.056
1.084.796
961.776

105,40
65.89
68.78
67.25
66.99

350

191

54.57

25.000

15.998

63.99

43.000

34.648

80.58

2.000

1.737

86.85

20
105.000
2.000
465.000
210.000
190.000
12.000
40.000

19
69.139
1.288
347.869
157.554
142.280
9.738
31.258

95.00
65.85
64.40
74.81
75.03
74.88
81.15
78.15

13.000

7.039

54.15

689.928

469.363

68.03

0

-64

-

План 2020

%
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Конто
714513
714549
714552
714562
714565
714566
714567
714572
714593
714598
716000
716111
730000
731000
731141
732000
732141
733000
733141
733144
733147
733241
740000
741000
741141
741413
741511
741522
741531
741534
741538
741596
742000
742126
742141
742142
742143
742144
742145

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

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
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиност
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
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова
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
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа
градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака
Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Допринос за уређивање грађевинског земљишта
Накнада за коришћење дрвета
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист
Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист
нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској
својини које користе градови и индиректни корисници њихових буџета

24. децембар 2020.
Остварење
I–IX

План 2020

%

44.500

34.785

78,17

628.478

419.186

66,70

3.000
0

1.352
506

45,07
-

11.300

9.634

85,26

850

1.840

216,47

250

709

283,60

450

267

59,33

600

1.014

169

500

134

26,80

47.000
47.000
185.183
960
960
1.270
1.270
182.953
111.620

34.028
34.028
120.288
1.009
1.009
0
0
119.279
74.427

72,40
72,40
64,96
105,10
105,10
0,00
0,00
65,20
66,68

30.793

19.721

64,04

1.540

1.131

73,44

39.000

24.000

61,54

592.280
279.936

310.603
176.714

52,44
63,13

20.000

13.560

67,80

0
199.936

12
136.705

68,37

0

16.300

-

0

-251

-

0
60.000
151.961

277
8.868
1.243
91.979

14,78
60,53

300

533

177,67

25.649

6.228

24,28

39.802

26.378

66,27

4.000

97

2,43

100

0

0,00

0

259

-
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Конто

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
742152
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
742241 Градске административне таксе
742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743121 Проходи од новчаних казни за кривична дела
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
743324
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
743341 предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том
поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни
743342
изречених у управном поступку у корист нивоа градова
Увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица
743924
принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе
744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
744141
градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
744241
градова
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141 Остали приходи у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у
745143
корист нивоа градова
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова
820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова
840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841000 Примања од продаје земљишта
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа
921641
градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
7+8+9
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
742146
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%

64.100

29.403

45,87

0

1.543

-

5.500
12.500
10
29.800
0

3.400
7.318
16.820
0
18.156
7

61,82
58,54
0,00
60,93
-

28.000

17.143

61,23

700

25

3,57

850

823

96,82

250

158

63,20

97.793

17.673

18,07

2.015

2.023

100,40

95.778

15.650

16,34

32.790
13.091

6.081
6.081

18,55
46,45

19.699

0

0,00

1.392
815
577
53.602
47.328
13.334
33.994
5.450
5.450
824
824
750
750

943
638
305
8.647
7.138
7.138
0
1.509
1.509
0
0
177
177

67,74
78,28
52,86
16,13
15,08
53,53
0,00
27,69
27,69
0,00
0,00
23,60
23,60

750

124

16,53

3.648.248

2.376.714

65,15

5.465.849

4.292.464

78,53

V

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Конто
400
410
411
412

Врсте расхода и издатака
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

Укупна
Извршено до Преузето из
средства
30.09.2020.
Обрасца 5
3.173.023
1.738.726
15.195
742.428,00
531.602,00
3.806,00
436.761,00
3.099,00
604.183,00
100.454,00
72.721,00
520,00

Укупно
%
извршено извршења
1.753.921
55,28
535.408,00
72,12
439.860,00
72,80
73.241,00
72,91
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413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
450
451
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484
485

490

499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
620
621
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Накнаде у натури
6.384,00
Социјална давања запосленима
8.705,00
Накнаде трошкова за запослене
14.460,00
8.242,00
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
1.146.213,00
Стални трошкови
337.761,00
Трошкови путовања
11.466,00
Услуге по уговору
268.652,00
Специјализоване услуге
188.983,00
Текуће поправке и одржавање
218.876,00
120.475,00
Материјал
152.425,00
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
127.425,00
организацијама
Субвенције приватним предузећима
25.000,00
709.104,00
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
649.630,00
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама за обавезно социјално
55.296,00
осигурања
4.178,00
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
161.654,00
ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
161.654,00
233.160,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
193.400,00
14.290,00
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
17.658,00
Накнада штете за повреде или штету насталу
2.958,00
услед елементарних непогода или других
природних узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
4.854,00
стране државних органа
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ
28.039,00
КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
28.039,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1.592.304
ОСНОВНА СРЕДСТВА
1.588.624,00
1.414.108,00
Зграде и грађевински објекти
153.852,00
Машине и опрема
7.126,00
Култивисана имовина
13.538,00
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
3.180,00
Залихе робе за даљу продају
3.180,00
500,00
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
500,00
700.522,00
700.522,00
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине
700.522,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5.465.849,00
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4.288,00
3.794,00
8.270,00
5.768,00
625.386,00
222.672,00
1.521,00
124.743,00
73.725,00
143.976,00
58.749,00
31.643,00

0,00
187,00
0,00
0,00
11.080,00
719,00
243,00
6.647,00
2.857,00
15,00
599,00
0,00

4.288,00
3.981,00
8.270,00
5.768,00
636.466,00
223.391,00
1.764,00
131.390,00
76.582,00
143.991,00
59.348,00
31.643,00

67,17
45,73
57,19
69,98
55,53
66,14
15,38
48,91
40,52
65,79
49,26
20,76

31.643,00

0,00

31.643,00

24,83

0,00
324.043,00
269.961,00

0,00
4,00
0,00

0,00
324.047,00
269.961,00

0,00
45,70
41,56

50.644,00

0,00

50.644,00

91,59

3.438,00

4,00

3.442,00

82,38

85.099,00

0,00

85.099,00

52,64

85.099,00
140.953,00
118.730,00
5.960,00
15.399,00

0,00
305,00
0,00
305,00
0,00

85.099,00
141.258,00
118.730,00
6.265,00
15.399,00

52,64
60,58
61,39
43,84
87,21

0,00

0,00

0,00

0,00

864,00

0,00

864,00

17,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
22.321
571.715
22.089,00 570.604,00
15.650,00 483.779,00
6.439,00
84.233,00
0,00
175,00
0,00
2.417,00
232,00
1.111,00
232,00
1.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 178.284,00
0,00 178.284,00
0,00 178.284,00
37.516,00 2.503.920,00

0,00
35,90
35,92
34,21
54,75
2,46
17,85
34,94
34,94
0,00
0,00
25,45
25,45
25,45
45,81

0,00
549.394
548.515,00
468.129,00
77.794,00
175,00
2.417,00
879,00
879,00
0,00
0,00
178.284,00
178.284,00
178.284,00
2.466.404,00
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VI

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

Функционална класификација

000
010
040

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Породица и деца
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту
Социјална заштита некласификована
на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
ОДБРАНА
Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
Туризам
Економски послови некласификовани
на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског света
и крајолика
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Опште медицинске услуге
Услуге јавног здравства
Здравство некласификовано на другом
месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Верске и остале услуге заједнице

070
090
100
110
130
160
200
220
300
330
360
400
411
412
421
436
451
473
490
500
510
520
530
540
560
600
620
630
640
700
721
740
760
800
810
820
840

145.595,00
16.776,00
10.014,00

Преузето из
Обрасца 5
0,00
0,00
0,00

115.385,00

94.628,00

0,00

94.628,00

82,01

43.254,00

24.177,00

0,00

24.177,00

55,90

1.206.372,00

621.349,00

2.317,00

623.666,00

51,70

137.992,00

77.389,00

0,00

77.389,00

56,08

995.464,00

515.497,00

2.317,00

517.814,00

52,02

72.916,00

28.463,00

0,00

28.463,00

39,04

4.048,00
4.048,00
69.518,00
13.508,00

0,00
0,00
19.341,00
8.869,00

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

0,00
0,00
19.341,00
8.869,00

0,00
0,00
27,82
65,66

56.010,00

10.472,00

0,00

10.472,00

18,70

1.417.656,00

559.812,00

27.380,00

587.192,00

41,42

39.157,00

9.972,00

0,00

9.972,00

25,47

10.000,00
49.998,00
481.560,00
716.743,00
96.415,00

10.000,00
9.473,00
160.689,00
336.458,00
31.279,00

0,00
0,00
0,00
14.792,00
638,00

10.000,00
9.473,00
160.689,00
351.250,00
31.917,00

100,00
18,95
33,37
49,01
33,10

23.783,00

1.941,00

11.950,00

13.891,00

58,41

993.566,00
191.646,00
558.184,00
38.758,00

291.818,00
63.545,00
131.811,00
15.037,00

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

291.818,00
63.545,00
131.811,00
15.037,00

29,37
33,16
23,61
38,80

184.610,00

74.817,00

0,00

74.817,00

40,53

20.368,00

6.608,00

0,00

6.608,00

32,44

309.702,00

119.284,00

0,00

119.284,00

38,52

20.454,00
168.567,00
120.681,00
50.796,00
2.000,00
3.500,00

4.152,00
24.643,00
90.489,00
43.179,00
1.434,00
1.101,00

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

4.152,00
24.643,00
90.489,00
43.179,00
1.434,00
1.101,00

20,30
14,62
74,98
85,00
71,70
31,46

45.296,00

40.644,00

0,00

40.644,00

89,73

486.834,00

265.503,00

6.412,00

271.915,00

55,85

169.301,00
308.637,00
8.896,00

105.141,00
160.362,00
0,00

2.857,00
3.555,00
0,00

107.998,00
163.917,00
0,00

63,79
53,11
0,00

Укупна
средства
210.759,00
27.150,00
24.970,00

Извршено

Укупно
Структура %
извршено
145.595,00
69,08
16.776,00
61,79
10.014,00
40,10
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900
911
912
920
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ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање

УКУПНО:

716.598,00
442.859,00
152.583,00
121.156,00
5.465.849,00

400.523,00
289.416,00
65.361,00
45.746,00
2.466.404,00
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1.407,00
1.407,00
0,00
0,00
37.516,00

401.930,00
290.823,00
65.361,00
45.746,00
2.503.920,00

56,09
65,67
42,84
37,76
45,81

VII

Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 5.465.849 хиљада динара, утврђена су
и распоређена по програмској класификацији и то:
Износ у хиљадама динара (000)
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
1101
1101-0005
1101-П1
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0007
1102-0008
1102-П1
1501
1501-0001
1501-0002
1501-П1

1501-П2
1502

1502-0001
1502-0002
1502-П1
1502-П2

1502-П3

Назив
3
Програм 1. Урбанизам и просторно
планирање
Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Пројекат: Израда Плана генералне
регулације
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Зоохигијена
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за
пиће
Пројекат: „Изградња објекта за
прихватање преминулих особа на
Новом гробљу у Пожаревцу“
Програм 3. Локални економски
развој
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Мере активне политике
запошљавања
Пројекат: „Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз
подстицање предузетништва и
запошљавање Рома“
Пројекат: „Унапређење
приступачности локалном тржишту
рада за Роме из Костолца“
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде
Пројекат: Љубичевске коњичке игре
Пројекат: „Уређење јавних површина
у граду у функцији побољшања
туристичке понуде“
Пројекат: „Израда и постављање
туристичке сигнализације на
државним путевима Града
Пожаревца“

Укупна
средства

Извршено

Преузето
из Обрасца
5

Укупно
извршено

Структура
%

4

5

6

7

9,00

20.454,00

4.152,00

0,00

4.152,00

20,30

4.888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.566,00

4.152,00

0,00

4.152,00

26,67

1.024.228,00

389.917,00

0,00

389.917,00

38,07

120.681,00

90.489,00

0,00

90.489,00

74,98

148.934,00

55.818,00

0,00

55.818,00

37,48

59.914,00

39.279,00

0,00

39.279,00

65,56

35.676,00

18.999,00

0,00

18.999,00

53,25

481.560,00

160.689,00

0,00

160.689,00

33,37

168.567,00

24.643,00

0,00

24.643,00

14,62

8.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.940,00

21.913,00

11.950,00

33.863,00

46,43

39.157,00

9.972,00

0,00

9.972,00

25,47

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

18.000,00

703,00

7.520,00

8.223,00

45,68

5.783,00

1.238,00

4.430,00

5.668,00

98,01

96.415,00
14.364,00
24.390,00
39.435,00

31.279,00
8.433,00
8.994,00
11.893,00

638,00
0,00
0,00
0,00

31.917,00
8.433,00
8.994,00
11.893,00

33,10
58,71
36,88
30,16

815,00

0,00

638,00

638,00

78,28

2.411,00

1.959,00

0,00

1.959,00

81,25
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Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
1502-П4
0101
0101-0001
0101-0002
0101-П1
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-П1
0401-П2
0701
0701-0002
0701-0005
2001
2001-0001
2001-0002
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
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Назив
3
Пројекат: „Израда студије
истраживања и презентације
археолошке руте’Путевима римских
императора’“
Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници
Мере подршке руралном развоју
Пројекат: „Осигурање
пољопривредних производа од
штете проузроковане елементарним
непогодама“
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне
средине
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
Пројекат: Санација депоније
комуналног отпада „Јеремино поље“
Пројекат: Израда пројектно
техничке документације за изградњу
регионалне депоније у Пожаревцу
Програм 7. Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Унапређење безбедности саобраћаја
Програм 8. Предшколско васпитање
и образовање
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Подршка родитељима за упис деце у
предшколску установу
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечија
заштита
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
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Укупна
средства

Извршено

Преузето
из Обрасца
5

Укупно
извршено

Структура
%

4

5

6

7

9,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.998,00

9.473,00

0,00

9.473,00

18,95

9.472,00

6.551,00

0,00

6.551,00

69,16

36.526,00

416,00

0,00

416,00

1,14

4.000,00

2.506,00

0,00

2.506,00

62,65

749.042,00

177.722,00

0,00

177.722,00

23,73

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.758,00

15.037,00

0,00

15.037,00

38,80

16.168,00
558.184,00
53.804,00
15.911,00

6.608,00
131.811,00
23.324,00
942,00

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

6.608,00
131.811,00
23.324,00
942,00

40,87
23,61
43,35
5,92

32.017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

772.753,00

346.930,00

14.792,00

361.722,00

46,81

716.743,00

336.458,00

14.792,00

351.250,00

49,01

56.010,00

10.472,00

0,00

10.472,00

18,70

442.859,00

289.416,00

1.407,00

290.823,00

65,67

420.859,00

287.076,00

1.407,00

288.483,00

68,55

22.000,00

2.340,00

0,00

2.340,00

10,64

152.583,00

65.361,00

0,00

65.361,00

42,84

152.583,00

65.361,00

0,00

65.361,00

42,84

121.156,00

45.746,00

0,00

45.746,00

37,76

121.156,00

45.746,00

0,00

45.746,00

37,76

210.759,00

145.595,00

0,00

145.595,00

69,08

96.919,00

81.694,00

0,00

81.694,00

84,29

30.121,00

15.525,00

0,00

15.525,00

51,54

9.827,00

7.011,00

0,00

7.011,00

71,34

18.466,00

12.934,00

0,00

12.934,00

70,04

21.500,00
3.470,00

9.014,00
1.000,00

0,00
0,00

9.014,00
1.000,00

41,93
28,82
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Шифра
Програмска
Назив
Програм активност/
Пројекат
1
2
3
0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом
Пројекат: Изградња колективне
0901-П1
стамбене зграде за избеглице
Пројекат: Унапређење квалитета
живота у граду Пожаревцу
0901-П2
кроз успостављање ефикасних
социјалних услуга
1801
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
1801-0001
здравствене заштите
1801-0002 Мртвозорство
Спровођење активности из области
1801-0003
друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и
1201
информисања
Функционисање локалних установа
1201-0001
културе
Јачање културне продукције и
1201-0002
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и
1201-0003 представљање културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање
1201-0004 јавног интереса у области јавног
информисања
Пројекат: Глумачке свечаности
1201-П1
„Дани Миливоја Живановића“
1201-П2
Пројекат: Оркестар „Гвардиа“
Пројекат: Виминацијум фест –
1201-П3
Митови данас
Пројекат: „Санација, адаптација и
ревитализација фасаде зграде здања
1201-П4
Старог начелства у Пожаревцу –
сепарат фаза 1. Централни брод
објекта“
Пројекат: „Санација и адаптација
1201-П5
фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза“
Програм 14. Развој спорта и
1301
омладине
Подршка локалним спортским
1301-0001 организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском и школском
1301-0002
спорту
Функционисање локалних спортских
1301-0004
установа
1301-0005 Спровођење омладинске политике
Пројекат: „Уређење спортских
1301-П1
терена и игралишта“
Програм 15. Опште услуге локалне
0602
самоуправе
Функционисање локалне самоуправе
0602-0001
и градских општина
0602-0002 Функционисање месних заједница
0602-0004 Градско правобранилаштво
0602-0006 Инспекцијски послови

Укупна
средства

Извршено

4
27.150,00

5
16.776,00

1.881,00

24. децембар 2020.

Преузето
из Обрасца
5
6

Укупно
извршено

Структура
%

0,00

7
16.776,00

9,00
61,79

1.641,00

0,00

1.641,00

87,24

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.796,00

43.179,00

0,00

43.179,00

85,00

45.296,00

40.644,00

0,00

40.644,00

89,73

2.000,00

1.434,00

0,00

1.434,00

71,70

3.500,00

1.101,00

0,00

1.101,00

31,46

308.637,00

160.362,00

3.555,00

163.917,00

53,11

221.343,00

123.407,00

3.529,00

126.936,00

57,35

10.850,00

5.025,00

0,00

5.025,00

46,31

7.047,00

5.214,00

0,00

5.214,00

73,99

6.000,00

4.230,00

0,00

4.230,00

70,50

7.288,00

1.107,00

26,00

1.133,00

15,55

2.776,00

1.256,00

0,00

1.256,00

45,24

8.906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.166,00

5.166,00

0,00

5.166,00

100,00

39.261,00

14.957,00

0,00

14.957,00

38,10

169.301,00

105.141,00

2.857,00

107.998,00

63,79

92.000,00

59.592,00

0,00

59.592,00

64,77

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

100,00

63.724,00

41.334,00

2.857,00

44.191,00

69,35

5.500,00

846,00

0,00

846,00

15,38

6.077,00

1.369,00

0,00

1.369,00

22,53

1.085.936,00

552.829,00

2.317,00

555.146,00

51,12

983.551,00

514.545,00

860,00

515.405,00

52,40

18.198,00
13.508,00
21.289,00

8.693,00
8.869,00
16.232,00

0,00
0,00
0,00

8.693,00
8.869,00
16.232,00

47,77
65,66
76,25

24. децембар 2020.
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
0602-0007
0602-0009
0602-0010
0602-0014
0602-П1
0602-П2
0602-П3
0602-П4
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0003

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
3
Функционисање националних савета
националних мањина
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Управљање у ванредним ситуацијама
Пројекат: „Ефикасно управљање
имовином за успешне самоуправе“
Пројекат: „Унапређење предуслова
за коришћење локалних социо –
економских потенцијала кроз ГИС у
Пожаревцу и Великом Градишту“
Пројекат: „Општински економски
развој у источној Србији“
Пројекат: „Одговорно управљање
јавном својином Града Пожаревца“
Програм 16: Политички систем
локалне самоуправе
Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа
власти и скупштине
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ
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Укупна
средства

Извршено

Преузето
из Обрасца
5

Укупно
извршено

Структура
%

4

5

6

7

9,00

5.390,00

3.538,00

0,00

3.538,00

65,64

23.650,00
4.389,00
4.048,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

574,00

88,00

482,00

570,00

99,30

8.382,00

864,00

646,00

1.510,00

18,01

235,00

0,00

329,00

329,00

140,00

2.722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.992,00

77.389,00

0,00

77.389,00

56,08

78.786,00
49.668,00

48.557,00
23.723,00

0,00
0,00

48.557,00
23.723,00

61,63
47,76

9.538,00

5.109,00

0,00

5.109,00

53,56

37.516,00 2.503.920,00

45,81

5.465.849,00 2.466.404,00

VIII

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину исказују се у следећем прегледу:
Назив
корисника

Шифра
програма

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1101

1102

Програм
Програм 1.
Урбанизам
и просторно
планирање

Назив

Израда Плана генералне
регулације
Обнова уличних фасада
стамбено-пословне зграде у
улици Трг ослобођења број 3 у
Пожаревцу
Свега за Програм 1 – Урбанизам
и просторно планирање:
Програм 2. Замена, реконструкција и
Комуналне формирање новог дрвореда на
делатности подручју града Костолца као
и реконструкција дрвореда и
уређење зелене површине у
централном парку у Костолцу –
прва фаза
Замена, реконструкција и
формирање новог дрвореда
на подручју градске општине
Костолца као и реконструкција
дрвореда и уређење зелене
површине у централном парку у
Костолцу – друга фаза
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Ширење
топлификационе мреже
– дистрибутивна мрежа и
прикључни топловоди на
локацију круга градске пијаце
у Костолцу (набавка опреме,
грађевински и машинско
монтажни радови)

2020.

Одлука 2020.
2021.

Извршење
I-IX 2020

2022.

%

15.565.760,00

4.152.240.00

26,68

4.888.070,00

0,00

0,00

4.152.240,00

20,30

15.000.000,00

5.093.594,00

33,96

30.788.195,00

0,00

0,00

6.265.766,00

1.042.410,00

16,64

20.453.830,00

0,00

0,00
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Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
топлификационе мреже у улици
Базенској у Костолцу
Вишегодишњи засади –
Програм пошумљавања
Израда пројекта „Замена,
ревитализација и формирање
нових планских дрвореда у
Граду Пожаревцу“
Реконструкција и адаптација
топлификационе мреже за
Село Костолац – проширење за
„Језеро“
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици
Базенској у Костолцу
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици
Партизанско сокаче
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици
Војводе Путника други део
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улицама
Хајдук Вељкова, Краља Петра
други трећи део са ЦС “Краља
Петра” у Костолцу
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улици
Вука Караџића први, други и
трећи део и Сутјеска други део
у Костолцу
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
буџетског фонда за заштиту
животне средине – Изградња
фекалне канализације у улицама
Михајла Пупина, Миленка
Стојковића, Милоша Обилића –
први део, Десанке Максимовић
– први и други део, Светосавска,
Ђорђа Вајферта, Војводе Степе
и црпне станице у насељу
“Канал-2” у Костолцу
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
– Водовод и канализација –
Израда техничке документације
реконструкције и доградње
мреже од изворишта „Млава“ до
сеоских насеља Село Костолац,
Дрмно, Брадарац, Маљуревац и
Бубушинац

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

1.105.730,00

0,00

0,00

6.758.750,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.028.000,00

83,80

13.328.057,00

7.093.688,00

53,22

5.094.624,00

0,00

0,00

3.018.132,00

0,00

0,00

3.520.122,00

0,00

0,00

21.779.076,00

0,00

0,00

12.971.838,00

0,00

0,00

49.602.975,00

0,00

0,00

5.400.000,00

1.583.640,00

29,33

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама –
ЈП „Љубичево“
Индустријска зона – изградња
водоводне мреже
МЗ „Бубушинац“ – изградња
недостајуће водоводне мреже на
граници насеља Бубушинац и
Маљуревац
Реконструкција водоводне
мреже поред кафане „Чикош“ у
Пожаревцу
Реконструкција зелене
површине у МЗ „Васе Пелагић“
Реконструкција зелених
површина стамбеног блока
Ламела
Реконструкција зелених
површина у стамбеном блоку у
улици Кнез Милошев венац
Радови на изградњи система
водоснабдевања у Месној
заједници „Речица“
Изградња објекта за прихватање
преминулих особа на Новом
гробљу у Пожаревцу
Ширење топлификационе
мреже – дистрибутивне мреже
и прикључних топловода на
локацији ТПС 01/84+03/84
„Кучевачка“ за објекте на
адресама Иве Маринковића,
Жагубичка, Кучевачка,
Зајечарска и Црнотравска
Ширење топлификационе
мреже – Наставак топловода
кроз Изворску улицу, изградња
преносне топловодне мреже
– наставак изградње градске
мреже у Изворској улици
Ширење топлификационе
мреже – дистрибутивне мреже
и прикључних топловода
на локацији која обухвата
објекте на адресама: Радисава
Цвејића – непарна страна,
Живана Цвејића, Феникса
Канића, Десанке Максимовић,
Виминацијум, Драгољуба
Јурића, М. Богдановић, Пећка
део и Војске Југославије део
Изградња дистрибутивне
топлификационе мреже на
локацији ТПС „Цане Бабовић
1“ у улицама Цане Бабовић
1-33А и 2-18, Пожаревачки
одред 1-43, Слободарска 2-48,
Воје Богдановића 1-7 и 2-16 и
Филипа Вишњића 1-19 г и 8-18
Изградња дистрибутивне
топлификационе мреже на
локацији ТПС “Црногорска”
у улицама Црногорска 1-25,
Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице
Богдана 2-4 и 3-5, Шесте
Личке 53-65, Пожаревачки
партизански одред 50-68 и
Фрушкогорске 1-5
ТПС Цане Бабовића 39
изградња ТПС 6/76

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 101 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

6.700.000,00

3.627.560,00

54,14

824.835,00

0,00

0,00

1.775.508,00

0,00

0,00

6.698.628,00

552.195,00

8,24

5.555.841,00

1.402.382,00

25,24

17.309.039,00

5.032.304,00

29,07

26.292.084,00

13.730.126,00

52,22

29.144.289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

7.140.000,00

0,00

0,00

16.624.364,00

2.104.335,00

12,66

7.578.000,00

0,00

0,00

8.552.000,00

0,00

0,00

1.435.799,00

0,00

0,00

8.895.833,00

40.158.332,00

11.030.832,00

Страна 102 – Број 33

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
ТПС Моравска 22 и изградња
ТПС и прикључног топловода
ТПС 3/65 + 19/58
ТПС Илије Гојковића изградња
на локацији ИТПС у Пожаревцу
од улице Ђуре Ђаковића
ТПС Шеста Личка 85 изградња
ТПС 9/85
Топлификација МЗ Сопот –
ИТПС Пећка III фаза, ИТПС
Пећка IV – 1 фаза, ИТПС Пећка
IV – 2 фаза
Ширење топлификационе
мреже у насељу Ћириковац,
десна страна пута Пожаревац –
Костолац
Дистрибутивна топлификациона
мрежа на локацији
топлопредајне станице
Моравска 22
Топлопредајна станица 5/65 и
10/65 Влајка Павловића бб
Преносна мрежа у Ратарској
улици
Топлопредајна станица Ратарска
45а
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска
45а
Топлопредајна станица Ратарска
146
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска
146
Топлопредајна станица Ратарска
209
Дистрибутивна мрежа
топлопредајне станице Ратарска
209
Топлопредајна станица 16/60,
4/63, 5/63 и 11/63 Изворска
Израда главног пројекта објекта
постројења за пречишћавање
подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на
изворишту ‘’Ловац’’ у Костолцу
Израда студије процене утицаја
на животну средину објеката
постројења за пречишћавање
подземне воде до нивоа
квалитета воде за пиће на
изворишту ‘’Ловац’’ у Костолцу
Израда елабората о зонама
санитарне заштите изворишта
„Ловац’’ у Костолцу
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 подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

3.131.691,00

0,00

9.033.296,00

9.033.297,00 100,00

5.323.876,00

0,00

0,00

34.331.114,00

4.321.099,00

12,59

58.651.934,00

0,00

0,00

41.722.000,00

32.458.753,00

77,80

9.468.000,00

7.927.617,00

83,73

43.107.000,00

21.154.776,00

49,08

8.701.000,00

839.560,00

9,65

60.537.000,00

32.866.757,00

54,29

7.765.000,00

871.176,00

11,22

63.133.000,00

21.512.294,00

34,07

7.261.000,00

758.976,00

10,45

50.736.000,00

18.210.444,00

35,89

494.160,00

3,50

3.524.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

326.409,00

0,00

0,00

14.128.320,00 75.352.907,00

0,00

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
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“
Израда Студије оправданости
са Идејним пројектом ППОВ-а
Пожаревца
Мониторинг на систему
каналисања отпадних вода а
све у циљу смањења отпадних
вода у подземљу као последица
мешања пијаће и отпадне воде
Реконструкција црпне станице
ЦС-3 у склопу система
сакупљања отпадних вода у
улици Стишкој у Пожаревцу
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици ПП одред
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Црногорска
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Синђелићева,
Л=400 м
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Ратарска,
Л=1300 м
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Колубарска,
Л=565 м
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Радована
Драговића, примар Л=700 м, ДН
250, секундар 700 м, ДН 100
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Ђуре Ђаковића,
примар Л=150 м
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Стишка, Л=435
м (од Партизанске до забелске
пруге)
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви, реконструкција
водоводне мреже у улици
Динарска, Л=215 м

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 103 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

19.800.000,00

6.600.000,00

33,33

10.024.000,00

0,00

0,00

22.281,00

0,00

0,00

15.165.488,00

0,00

0,00

1.368.683,00

0,00

0,00

1.151.837,00

377.990,00

32,82

6.228.029,00

0,00

0,00

15.014.144,00

4.120.538,00

27,44

8.791.746,00

1.387.743,00

15,78

17.043.202,00

4.552.401,00

26,71

2.509.775,00

878.876,00

35,02

3.960.820,00

0,00

0,00

3.609.514,00

0,00

0,00

Страна 104 – Број 33
Назив
корисника

Шифра
програма

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1501

Програм

Програм
3. Локални
економски
развој

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Замена азбестно-цементних
водоводних цеви,
реконструкција водоводне
мреже у улици Шесте Личке
дивизије
Набавка водомера
Увођење јединственог SCADA
надзорно-управљачког система
Свега за Програм 2 – Комунална
делатност:
Пројекат: “ Подстицање
инклузивног социо
економског развоја кроз
подстицање предузетништва и
запошљавања Рома” – опрема за
угоститељство
Намештај
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Уградна опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Штампачи
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Опрема за домаћинство
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Електронска опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Фотографска опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Моторна опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Монтирана опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Немоторизована опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

1.849.096,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.060.665,00

0,00

0,00

11.030.832,00 214.656.691,00

24,75

2.300.000,00

703.000,00

30,57

830.000,00

0,00

0,00

195.000,00

30.000,00

15,38

225.000,00

23.000,00

10,22

970.000,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

0,00

535.000,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

867.269.405,00 115.511.239,00

24. децембар 2020.
Шифра
програма

Програм

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

1502

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

0401

Програм
4. Развој
туризма

Програм
6. Заштита
животне
средине

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Рачунарска опрема
Пројекат „Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање
Рома“
Пројекат: “ Подстицање
инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавања
Рома” – опрема за производњу
Свега за Програм 3 – Локални
економски развој:
Пројекат: „Израда и постављање
туристичке сигнализације на
државним путевима Града
Пожаревца“
Пројекат израде старт машине
Свега за Програм 4 – Развој
туризма:
Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама Блаже
Јовановића, С. Ђорђевића крак,
Ослободиоци Пожаревца, као и
изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића
Заштита површинских вода у
насeљу Кленовник (Изградња 1.
фазе кишне канализације)
Изградња IV фазe примарног
вода система сакупљања
отпадних вода у насељима
Лучица, Пругово и Пољана –
наставак фазне изградње из
2015. и 2016. године – фекалне
канализације са црпном
станицом 6
Заштита површинских вода од
загађења – Брежанског канала.
Изградња друге – А фазе Јужног
слива кишне канализације
Изградња секундарног система
за сакупљање отпадних вода –
фекална канализација у насељу
Лучица
Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Цара
Душана – секундарна мрежа
Изградња система сакупљања
отпадних вода у улици Цане
Бабовић други део (заштита
водоизворишта)
Изградња секундарног система
сакупљања отпадних вода –
фекалне канализације у улици
делу улица Вукице Станковић и
7 секретара СКОЈ –а
Изградња секундарног система
сакупљања отпадних вода –
фекалне канализације у улици
Милоша Обилића – крак ка
Табани
Заштита површинских вода од
загађења – Проширење система
сакупљања атмосферских
отпадних вода у улици
Далматинска

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 105 – Број 33
Извршење
I-IX 2020

2022.

935.000,00

650.000,00

0,00

0,00

2.427.434,00
192.000,00
2.619.434,00

69,52

1.406.000,00 117,17

1.200.000,00

8.870.000,00

%

2.812.000,00

31,70

1.958.541,00

80,68

192.000,00 100,00
0,00

0,00

2.150.541,00

82,10

3.052.371,00

367.525,00

12,04

12.159.923,00

0,00

0,00

6.566.763,00

0,00

0,00

51.889.046,00

17.530.914,00

33,79

65.176.395,00

38.166.111,00

58,56

1.969.864,00

0,00

0,00

8.105.341,00

6.732.251,00

83,06

1.764.642,00

216.364,00

12,26

3.018.242,00

2.417.232,00

80,09

2.830.645,00

0,00

0,00

Страна 106 – Број 33

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
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 кишне канализације у
улици Синђелићева у МЗ „Ћеба“
Извођење радова на санирању
штете на пвц водоводној цеви
пречника 90мм у улици Милоша
Обилића – крак ка Табани
Реконструкција фекалне
канализације поред кафане
Чикош” у Пожаревцу
Процена изводљивости
Пројекат „Израда пројектно
техничке документације за
изградњу регионалне депоније у
Пожаревцу“
Идејни пројекат
Пројекат: „Израда пројектно
техничке документације за
изградњу регионалне депоније у
Пожаревцу“
Пројектна документација
Пројекат: „Израда пројектно
техничке документације за
изградњу регионалне депоније у
Пожаревцу“
Изградња система сакупљања
отпадних вода у улицама Блаже
Јовановића, С. Ђорђевића крак,
Ослободиоци Пожаревца, као и
изградња црпне станице у улици
Вељка Влаховића – надзор
Изградња трансфер станице и
рециклажног центра – стручни
надзор
Трансфер станица и рециклажни
центар
Израда техничке документације
мреже фекалне канализације
са заједничким постројењем за
пречишћавање отпадних вода
за сеоска насеља Брадарац,
Бубушинац и Маљуревац.
Ниво документације
ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ
Израда пројекта изведеног
стања фекалне канализације
Града Пожаревца. Пројекат
подразумева верификацију
мреже, геодетско снимање
положаја и дубине мреже са
припадајућим шахтовима,
израду дигиталног катастра
мреже фекалне канализације
припремљену за унос у ГИС
Набавка специјалног возила
за одржавање канализације
са системом за рециклирање
отпадне воде и претварања у
суви чврсти отпад спреман за
одвоз на депонију

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

5.915.573,00

793.905,00

13,42

1.296.562,00

396.822,00

30,61

68.316,00

68.316,00 100,00

6.006.360,00

0,00

0,00

1.550.000,00

0,00

0,00

14.400.000,00

0,00

0,00

12.520.000,00

0,00

0,00

210.877,00

0,00

0,00

813.000,00

0,00

0,00

52.892.069,00

23.323.505,00

44,10

8.400.000,00

0,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

34.506.000,00

0,00

0,00

24. децембар 2020.
Шифра
програма

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

0701

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив

Реконструкција постојеће
фекалне црпне станице у
насељу „Канал“, са повећањем
капацитета и заменом хидромашинске и електро-управљачке
опреме
Реконструкција постојеће
фекалне црпне станице у
Партизанској улици у Костолцу,
са повећањем капацитета и
заменом хидро-машинске и
електроуправљачке опреме
Реконструкција фекалне Ц.С.
„Болница“ у Пожаревцу
Изградња секундарног система
за сакупљања отпадних вода –
наставак изградње секундарне
мреже фекалне канализације у
улици Железничка у Пожаревцу
Изградња система за сакупљање
отпадних вода – фекална
канализација у улици Војске
Југославије – сокак
Изградња секундарног система
за сакупљање отпадних
вода –секундарна мрежа
фекалне канализације у улици
Толстојевој у Пожаревцу
Изградња секундарног система
за сакупљање отпадних вода
–секундарна мрежа фекалне
канализације у улици Браће
Добрњац
Изградња примарног вода
система сакупљања отпадних
вода у насељима Пољана
(наставак фазне изградње)
Капиталне субвенције осталим
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
– Комуналне службе –Пројекат
санације депоније комуналног
отпада „Јеремино поље“
Заштита површинских вода од
загађења – Брежанског канала.
Изградња Друге – Б фазе Јужног
слива кишне канализације
Израда техничке документације
фекалне и атмосферске
канализационе мреже Града
Пожаревца и Костолца
Набавка опреме за мерење
квалитета ваздуха
Уградња, монтирање и
обезбеђивање аутоматске
метеоролошке станице
Свега за Програм 6 – Заштита
животне средине:
Програм 7. Индустријска зона – улица
Организаци- Нова 1
ја саобраћаја Индустријска зона – улица
и саобраћајна Нова 2
инфраИндустријска зона – улица
структура
Нова 3
Индустријска зона – улица
Илије Гојковића
Асфалтирање улице „Нова 1“

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 107 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

8.797.650,00

1.965.876,00

22,35

9.482.713,00

5.847.527,00

61,67

18.000.000,00

0,00

0,00

22.130.137,00

15.530.209,00

70,18

7.011.648,00

1.939.983,00

27,67

3.735.004,00

1.612.445,00

43,17

1.444.164,00

715.914,00

49,57

18.240.000,00

6.581.801,00

36,08

32.017.109,00

0,00

0,00

78.000.000,00

19.804.928,00

25,39

5.746.800,00

0,00

0,00

21.000.000,00

6.111.895,00

29,10

3.786.000,00

3.747.444,00

98,98

0,00 153.870.967,00

27,31

7.391.950,00

3.761.461,00

50,89

10.490.215,00

0,00

0,00

7.291.240,00

0,00

0,00

22.128.389,00

2.691.683,00

12,16

14.252.640,00

14.237.874,00

99,90

563.503.214,00

0,00
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Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Слободарске – сокак 1
дужине 100 м у МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице 15. октобра дужине 265 м
у МЗ „Кленовник“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Драге Мишића – II део
дужине 430 м у МЗ „Лучица“
Рехабилитација интерне
саобраћајнице код пијаце
„Круг“
Уређење игралишта у ул.
Димитрија Павловића у
Пожаревцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције и изградња
кружног тока на раскрсници
улица Моше Пијаде и Јована
Шербановића (кружни ток са
деоницама улица Моше Пијаде
и Јована Шербановића)
Рехабилитација тротоара и
платоа са поплочавањем у
улици Чеде Васовића – десна
страна у смеру ка улици Ђуре
Ђаковић
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Партизанска (од Лоле
Рибара до Далматинске) са
израдом тротоара са десне
стране
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Синђелићеве са израдом
тротоара
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
дела улице Трудбеничка у
Костолцу са израдом тротоара
са десне стране
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул.
Билећка у МЗ “Бурјан”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
дела улице Моше Пијаде и
дела улице Пожаревачког
партизанског одреда – Фаза 1 и
фаза 2 (од улице Кнез Милошев
венац до улице Цане Бабовић) у
МЗ “Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање ул.
Интернационалних бригада у
МЗ “Сопот”
Пресвлачење асфалтом
спортског терена у школском
дворишту у МЗ “Дубравица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице поред основне школе у
МЗ “Дубравица”
Извођење радова на реализацији
пројекта измештања семафора
на укрштању улица Чеде
Васовића и Симе Симића

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

1.086.703,00

0,00

0,00

522.082,00

0,00

0,00

4.613.751,00

4.585.491,00

99,39

655.213,00

0,00

0,00

2.466.885,00

2.047.038,00

82,98

4.464.919,00

0,00

0,00

5.105.439,00

241.274,00

4,73

5.092.858,00

105.279,00

2,07

24.725.658,00

4.383.679,00

17,73

2.099.415,00

0,00

0,00

1.565.597,00

0,00

0,00

69.518.892,00

60.485.981,00

87,01

346.509,00

1.200.000,00

311.043,00

3.984.061,00

346.509,00 100,00

0,00

0,00

311.043,00 100,00

0,00

0,00

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Рехабилитација тротоара у
улици Дунавској (лева страна од
Немањине до Партизанске)
Рехабилитација тротоара у
улици Хајдук Вељковој
Рехабилитација тротоара у
улици Поречкој код Гарнизона
(десна страна)
Рехабилитација тротоара у
улици Боже Димитријевића (од
пумпе до гробља)
Пројекат пешачкобициклистичке стазе Лучица–
Пољана поред државног пута
Пожаревац–Жабари
Израда пројекта светлосне
сигнализације на укрштању
улица Немањине, Дунавске и
Југ Богданове
Израда пројекта пешачко –
бициклистичке стазе Пожаревац
–Забела
Пројекат пешачкобициклистичке стазе
Пожаревац–Љубичево
Израда пројекта уређења зона
школа у сеоским насељима на
територији Града Пожаревца
Израда пројектне документације
за кружни ток на раскрсници
улица Дунавске, Змај Јовине и
Вељка Влаховића
Набавка алко тестера за потребе
саобраћајне полиције
Капитални трансфери осталим
нивоима власти – Програм
унапређења безбедности
саобраћаја
Постављање стубића за заштиту
пешачких токова – Програм
унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка и уградња стубића и
успоривача брзине
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Николе Граонића у
Костолцу
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
крака улице Ђуре Ђаковића
у потезу поред Стоп Шопа ка
Рода маркету
Санација тротоара у делу
улице Воје Дулића (од Галерије
Милене Павловић Барили до
Његошеве) са уклањањем дела
ограде према Тргу Даворјанке
Пауновић
Рехабилитација постојећег и
наставак партерног уређења
дворишта Улица Парма
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Јанка Веселиновића у МЗ
“Бурјан”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Владе Зечевића у МЗ
“Чачалица“

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 109 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

320.000,00

0,00

0,00

1.160.000,00

0,00

0,00

1.900.000,00

1.621.244,00

85,33

2.064.077,00

1.917.186,00

92,88

1.070.686,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,00

0,00

1.567.813,00

0,00

0,00

1.543.194,00

0,00

0,00

3.500.000,00

2.066.400,00

59,04

700.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

660.000,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

4.428.858,00

4.152.167,00

93,75

400.326,00

400.326,00 100,00

2.373.210,00

1.951.286,00

82,22

3.611.759,00

3.476.908,00

96,27

12.269.816,00

10.520.694,00

85,74

2.468.016,00

2.346.698,00

95,08
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Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Коче Рацина у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Ловћенска у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Љутице Богдана у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Сокобањска у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Париске комуне у МЗ
“Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Марија Кири у МЗ
“Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Војске Југославије код
бр.214 у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Достојевска – код
Елмонта у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Маргум у МЗ “Сопот”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Охридска 4. део у МЗ
“Радна Мала”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Раде Слободе –
рехабилитација коловоза и
коловозне конструкције у МЗ
“Радна Мала”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Алексе Дундића у МЗ
“Горња Мала”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Браће Барух у МЗ “Горња
Мала”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Милентија Поповића у
МЗ “Горња Мала”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Слободана Пенезића
Крцуна у МЗ “Парк”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Краља Милана у МЗ
“Забела”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – aсфалтирање
улице Милутина Петровића –
Ере у МЗ “Забела”

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

2.860.926,00

2.445.807,00

85,49

2.439.600,00

2.208.496,00

90,53

1.617.072,00

1.389.079,00

85,90

2.921.475,00

2.479.017,00

84,85

1.422.381,00

348.511,00

24,50

891.341,00

218.338,00

24,50

1.095.338,00

267.991,00

24,47

946.152,00

0,00

0,00

2.312.777,00

0,00

0,00

2.365.448,00

2.230.830,00

94,31

5.597.285,00

4.068.047,00

72,68

12.206.716,00

11.233.694,00

92,03

4.073.548,00

3.733.457,00

91,65

4.052.668,00

1.326.117,00

32,72

9.058.361,00

0,00

0,00

3.170.237,00

2.044.806,00

64,50

3.888.058,00

953.265,00

24,52

24. децембар 2020.
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Назив
корисника

Шифра
програма
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Асфалтирање паркинга испред
ресторана лево у МЗ “Забела”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Нушићева у МЗ “Лучица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице 7. јула 2. део у МЗ
“Лучица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Зеленгорска у МЗ
“Пољана”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Браће Ђукића у МЗ
“Дубравица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Боже Вучковића у МЗ
“Дубравица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Партизанска у МЗ
“Батовац”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Драге Дулића Моравца у
МЗ “Брежане”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Маршала Тита у МЗ
“Живица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Васе Пелагића у МЗ
“Живица”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Моравска у МЗ
“Драговац”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Вељка Дугошевића у МЗ
“Братинац”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Каравилкина у МЗ
“Братинац”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Стишка у МЗ “Касидол”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Вељка Дугошевића у МЗ
“Касидол”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Вељка Дугошевића – пут
ка гробљу у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Вељка Дугошевића –
сокак ( део. Улице М. Обилића)
у МЗ “Баре”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Милоша Обреновића у
МЗ “Трњане”

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 111 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

1.780.833,00

435.851,00

24,47

3.091.680,00

3.008.798,00

97,32

4.538.943,00

4.404.802,00

97,04

5.421.516,00

2.933.630,00

54,11

4.904.238,00

1.202.144,00

24,51

3.593.820,00

878.773,00

24,45

6.114.864,00

0,00

0,00

6.529.291,00

0,00

0,00

2.703.684,00

2.630.560,00

97,30

3.730.692,00

3.630.592,00

97,32

4.122.600,00

1.011.060,00

24,52

4.229.479,00

0,00

0,00

3.396.903,00

0,00

0,00

1.555.975,00

0,00

0,00

1.857.949,00

0,00

0,00

3.154.079,00

0,00

0,00

1.296.386,00

0,00

0,00

3.307.708,00

0,00

0,00

Страна 112 – Број 33

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Лоле Рибара у МЗ
“Кленовник”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције –асфалтирање
улице Косовска у МЗ “Берање”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Маршала Тита – крак у
МЗ “Берање”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Вељка Дугошевића – крак
у МЗ” Берање”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
прикључка атарског пута у МЗ
“Берање”
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Братства Јединства од
центра до В. Стевића у МЗ
“Петка”
Радови на рехабилитацији
саобраћајнице улице Кнеза
Лазара 2. фаза у Костолцу
Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачање дотрајале
подлоге тротоара и паркинга
у улици Вељка Дугошевића у
Костолцу
Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачање дотрајале
подлоге тротоара у улици
Николе Тесле у Костолцу
Рехабилитација, обнављање,
замена и ојачање дотрајале
подлоге тротоара у улици Боже
Димитријевића у Костолцу
Куповина опреме за рад Савета
– набавка лаптопа– рачунарска
опрема
(Програм унапређења
безбедности саобраћаја)
Санација постојеће
бициклистичке стазе у МЗ
„Лучица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Први српски устанак у
МЗ „Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Шеста личка 69 у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Филипа Вишњића у МЗ
“Чачалица“
Радови на ојачавању коловозне
конструкције – асфалтирање
улице Југовићева – 2. део у МЗ
“Булевар”
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева на
територији Месне заједнице
„Кличевац“

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

8.704.062,00

8.382.999,00

96,31

1.558.280,00

381.755,00

24,50

847.152,00

207.552,00

24,50

1.299.060,00

317.978,00

24,48

159.548,00

39.119,00

24,52

8.632.866,00

7.520.106,00

87,11

21.442.819,00

6.242.284,00

29,11

1.822.440,00

409.068,00

22,45

12.262.800,00

7.201.154,00

58,72

1.967.010,00

370.308,00

18,83

100.000,00

70.800,00

70,80

2.750.000,00

2.521.588,00

91,69

2.363.976,00

694.020,00

29,36

2.438.508,00

2.187.496,00

89,71

2.156.217,00

1.922.609,00

89,17

37.909.017,00

0,00

0,00

30.000.763,00

7.476.153,00

24,92

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева на
територији Месне заједнице
„Маљуревац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева на
територији Месне заједнице
„Бубушинац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева на
територији Месне заједнице
„Село Костолац“
Пројекат рехабилитације
и асфалтирања путева на
територији Месне заједнице
„Брадарац“
Извођење модификације рада
семафора на раскрсници Улице
Јована Шербановића са Улицом
Хајдук Вељкова и Улицом
Стари корзо у Пожаревцу
Набавка симулатора “Коса
раван”
(Програм унапређења
безбедности саобраћаја)
Куповина опреме за рад Савета:
2 дигитална циклометра
Набавка промотивног
материјала за организацију
кампање усмерене ка
мотоциклистима (светлоодбојни
прслуци, мајице, кациге,
флајери и др.)
Програм безбедности
саобраћаја
Набавка промотивног
материјала за организацију
кампање усмерене ка рањивим
учесницима у саобраћају
(светлоодбојни прслуци, мајице,
беџеви, кациге, флајери и др.)
Програм безбедности
саобраћаја
Набавка промотивног
материјала за организацију
кампање усмерене ка
трактористима (рефлектујуће
табле за означавање спорих
возила са налепницом,
ротациона светла, светлоодбојни
прслуци, флајери и др.)
Програм безбедности
саобраћаја
Набавка опреме за вршење
увиђаја саобраћајних незгода
(30 пластичних чуњева, 1
дигитални циклометар, 1
аналогни циклометар, 1 сет купа
од бројева 1-15, 2 мерне траке
дужине 50 м, 30 стоп таблица)
за потребе саобраћајне полиције
Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Кленовник
Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Ћириковац
Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Маљуревац
Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Бубушинац
Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Брадарац

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 113 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

4.113.292,00

1.025.161,00

24,92

9.389.285,00

2.277.835,00

24,26

8.874.818,00

2.216.023,00

24,97

7.255.157,00

1.796.760,00

24,77

800.000,00

638.274,00

79,78

600.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

26.810,00

8,94

300.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

1.382.166,00

0,00

0,00

1.842.914,00

0,00

0,00

1.419.651,00

0,00

0,00

1.806.340,00

0,00

0,00

1.608.609,00

0,00

0,00

Страна 114 – Број 33
Шифра
програма

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ЉУБИЦА
ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

2001

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив

Реализација пројекта “Уређење
зона школа” – Пољана
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за
уличну мрежу града Пожаревца
– део који обухвата улице:
Кучевачка, Жагубичка,
Црнотравска, Лесковачка, 4.
јула, Пиротска и Цинцар Јанка
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за
уличну мрежу града Пожаревца
– део који обухвата улице:
Делиградска, Прилепска и
Скопљанска
Реализација Пројекта техничког
регулисања саобраћаја за
уличну мрежу града Пожаревца
– део који обухвата улице:
Книћанинова, Тршћанска,
Сремска, Угљешина, Југовићева
и Станоја Главаша
Реализација Пројекта уређење
зона школа – Трњане
Реализација Пројекта уређење
зона школа – Братинац
Реализација Пројекта уређење
зона школа – Дрмно
Реализација Пројекта уређење
зона школа – Пругово
Реализација Пројекта уређење
зона школа – Берање
Израда саобраћајног пројекта
измене режима саобраћаја
у улици Синђелићевој из
једносмерног у двосмерни
саобраћај
Израда трибина на терену
малих спортова у МЗ „Пругово“
Извођење радова на
рехабилитацији приступног
пута до рециклажног центра
у Пожаревцу, изградњи
саобраћајних површина
на истом, као и радова на
прикључку на водоводну и
канализациону мрежу
Радови на рехабилитацији
и асфалтирању путева на
територији Месне заједнице
„Дрмно“ – Улице Вука
Караџића, Банета Милошевића,
Краља Петра, Цара Лазара –
крак 2
Свега за Програм 7 –
Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура:
Програм 8. Реализација пројекта
Предшкол- реконструкције крова објекта
ско
вртића „Лептирић“
васпитање и Реализација пројекта
образовање реконструкције крова објекта
вртића „Мајски цвет“ у
Костолцу
Реализација пројекта
реконструкција крова вртића
„Бамби“

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

1.632.766,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

45.204.484,00

9.165.664,00

20,28

7.009.493,00

6.967.160,00

99,40

0,00 246.792.562,00

40,93

2.929.821,00

0,00

0,00

1.906.472,00

0,00

0,00

6.157.896,00

0,00

0,00

602.964.730,00

0,00

24. децембар 2020.
Шифра
програма

Програм

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ

Назив
корисника

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

2002

2003

Програм
9. Основно
образовање
и васпитање

Програм
10. Средње
образовање
и васпитање

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Набавка машина за поједине
кухиње ПУ „Љубица Вребалов“
– 3 саламорезанице, 1 машина
за сечење хлеба, 2 расхладна
ормара, 1 фрижидер, 5 блендера,
1 шпорет и 6 лампа за инсекте
Набавка машина и опреме за
одржавање зелених површина
Набавка креветића и намештаја
за поједине вртиће, од чега
1.500.000 – Набавка дечијих
креветића а 2.500.000 – набавка
сточића, столица за децу,
пултова за пресвлачење беба и
другог намештаја
Набавка ламината за
просторије/собе у појединим
вртићима
Отклањање недостатака на делу
крова и терасе објекта вртића
„Даница“
Пројектно-техничка
документација за озакоњење
комплекса објекта ПУ „Љубица
Вребалов“ Пожаревац – вртић
„Мајски цвет“ у Костолцу
Свега за Програм 8 –
Предшколско васпитање и
образовање:
ОШ „Краљ Александар
I“ – Пресвлачење терена за
кошарку и одбојку гумираним
гранулатом са обележавањем
свих потребних линија терена
ОШ „Свети Сава“ –
Постављање новог бетонског
покривача у облику бехатон
плоча на прилазима школи
ОШ „Јован Цвијић“–
Адаптација школског простора
у подручном одељењу у
Кленовнику са стручним
надзором
ОШ „Свети владика Николај“–
Реконструкција кровног
покривача у централној школи у
Брадарцу
Свега за Програм 9 – Основно
образовање и васпитање:
Пожаревачка гимназија –
Израда идејног решења за
измештање кишне канализације
Пожаревачка гимназија –
Реконструкција канализационе
и водоводне мреже санитарних
чворова
Економско трговинска школа
– Пројекат реконструкције
постојеће хидрантске мреже
Економско трговинска школа
– Пројекат препарцелизације
ради формирања грађевинске
парцеле економске школе у
сврху легализације објеката
Економско трговинске школе
Музичка школа – Набавка две
BAS-BARITON такозване TZV
хармонике
Свега за Програм 10 – Средње
образовање и васпитање:

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 115 – Број 33
Извршење
I-IX 2020

2022.

%

1.095.780,00

1.079.976,00

98,56

313.940,00

99.840,00

31,80

4.000.000,00

3.416.040,00

85,40

1.170.000,00

0,00

0,00

523.341,00

523.341,00 100,00

1.135.550,00

0,00

0,00

5.119.197,00

26,62

2.970.000,00

2.959.440,00

99,64

3.000.000,00

2.897.641,00

96,59

1.100.160,00

821.864,00

74,70

1.191.151,00

0,00

0,00

6.678.945,00

80,85

240.000,00

232.800,00

97,00

6.643.900,00

493.900,00

7,43

148.000,00

0,00

0,00

322.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

726.700,00

8,50

19.232.800,00

8.261.311,00

8.553.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Страна 116 – Број 33
Назив
корисника

Шифра
програма

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖАРЕВАЦ

0901

ОПШТА БОЛНИЦА
ПОЖАРЕВАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА
ПОЖАРЕВАЦ

1801

99,81

ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1201

1201

НАРОДНИ МУЗЕЈ
ПОЖАРЕВАЦ

1201

Програм
Програм 11.
Социјална
и дечја
заштита

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив

Административна опрема –
набавка рачунара
Капитално одржавање зграда и
објеката – замена прозора
Административна опрема –
замена фотеља у Центру за
дневни боравак деце и омл.
ометене у развоју
Изградња колективне стамбене
зграде за избеглице за трајно
решавање стамбених потреба
избеглица
Рачунарска опрема
Пројекат „Унапређење
квалитета живота у граду
Пожаревцу кроз успостављање
ефикасних социјалних услуга“
Свега за Програм 11 –
Социјална и дечја заштита:
Програм 12. „Румунско-српска заједничка
Здравствена иницијатива у борби против
заштита
канцера у пограничном
региону – унапређено
дијагностификовање и лечење
малигних тумора“
Дом здравља Пожаревац –
Дигитални РТГ апарат са
флет панелом за Дом здравља
Пожаревац (за рендгенско
снимање ради раног откривања
болести)
Свега за Програм 12 –
Здравствена заштита:
Програм
МЗ „Маљуревац“ –
13. Развој реконструкција крова на Дому
културе и културе
информи- Санација Дома културе у МЗ
сања
„Пругово“
Капитално одржавање
пословних зграда и пословног
простора – Санација, адаптација
и ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у
Пожаревцу – Сепарат Фаза 1.
Централни брод објекта
Санација, адаптација и
ревитализација фасаде зграде
здања Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза
Санација Дома културе у МЗ
„Живица“
Програм
Израда пројекта за
13. Развој извођење реконструкције
културе и електроразводних ормана
информи- и доградње унутрашњег
сања
уземљења у објекту Центра за
културу
Програм
Израда пројекта реконструкције
13. Развој фасаде у улици Немањиној 9
културе и Израда пројектне документације
информи- за ревитализацију Етно-парка
сања
Реконструкција крова на згради
галерије Миодрага Марковића
Намештај
Постављање инфо витрине у
липидаријуму Народног музеја
4 изложбене витрине за
Галерију савремене уметности

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
Извршење
I-IX 2020

2022.

%

204.000,00

137.200,00

67,25

1.200.000,00

0,00

0,00

152.000,00

0,00

0,00

1.881.599,00

1.640.948,00

87,21

150.000,00

0,00

0,00

1.778.151,00

49,56

3.587.599,00

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00 100,00

14.000.000,00

13.974.000,00

99,81

31.974.000,00

99,92

832.930,00

0,00

0,00

999.990,00

0,00

0,00

32.000.000,00

5.165.687,00

39.261.113,00

0,00

0,00

5.165.687,00 100,00

14.957.214,00

38,10

114.000,00

114.000,00 100,00

420.000,00

420.000,00 100,00

350.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

568.540,00

28,43

198.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

150.000,00

103.448,00

68,97

24. децембар 2020.
Шифра
програма

Програм

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН
ДОМ-ГАЛЕРИЈА „МИЛЕНЕ
ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ“

1201

1201

1301

1301

0602
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА

Назив
5 витрина са осветљењем за
изложбе археолошке збирке
Полице за смештај кутија
са материјалом за опремање
виминацијумске збирке и депоа
3 музејске витрине за
нумизматичку збирку
5 полица за депо античке збирке

НАРОДНИ МУЗЕЈ
ПОЖАРЕВАЦ

Назив
корисника

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програм
13. Развој
културе и
информисања
Програм
13. Развој
културе и
информисања

Програм
14. Развој
спорта и
омладине

Програм
14. Развој
спорта и
омладине

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 117 – Број 33
Извршење
I-IX 2020

2022.

%

250.000,00

238.162,00

95,26

150.000,00

129.456,00

86,30

30.000,00

0,00

0,00

13.500,00

0,00

0,00

Штампање књига, монографија,
каталога и публикација

1.054.720,00

0,00

0,00

Израда пројектне документације
за реконструкцију и доградњу
постојећег простора Галерије

2.801.200,00

0,00

0,00

Свега за Програм 13 – Развој
културе и информисања:

54.141.140,00

21.696.507,00

40,07

6.077.264,00

1.368.877,00

22,52

1.660.500,00

0,00

0,00

998.280,00

973.200,00

97,49

4.017.600,00

3.950.640,00

98,33

1.842.600,00

1.781.400,00

96,68

1.164.000,00

1.164.000,00 100,00

2.829.600,00

2.638.800,00

93,26

11.876.918,00

63,89

2.400.000,00

0,00

0,00

1.920.000,00

0,00

0,00

21.600,00

0,00

0,00

480.000,00

286.740,00

59,74

341.520,00

0,00

0,00

Радови на спортској хали у
Пожаревцу

Идејно решење, идејни пројекат
и главни пројекат помоћне сале
Набавка професионалне веш
машине и професионалне
сушаре
Уградња система грејања балон
хале
Замена столарије на Градском
фудбалском стадиону
Набавка и уградња седишта на
Градском фудбалском стадиону
Набавка и уградња спортског
семафора на Градском
фудбалском стадиону
Свега за Програм 14-Развој
спорта и омладине:
Програм
Израда пројекта фекалне
15. Опште канализације села Петка
услуге
Израда пројекта фекалне
локалне
канализације села Кленовник
самоуправе
Израда пројектног задатка за
изградњу топлификационе
мреже за насеље „Плажа“ у
Костолцу
Израда пројекта фекалне
канализације за насеље „Плажа“
у Костолцу
Набавка паноа City Light
PANO009

18.589.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Страна 118 – Број 33
Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Набавка и монтажа 2 аутоматске
рампе
Набавка ауто приколице и еуро
куке
Набавка 6 клима уређаја за
просторије ЦЗК
Соларни тушеви 6 комада за
плажу „Топољар“
Лежаљке за плажу “Топољар” –
50 комада

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Столови за плажу „Топољар“
Дечије игралиште на локацији
плажа „Топољар“
Сет потапајућих пумпи,
подводни напојни кабл и сет за
дихт – „Гејзир“
Набавка 2 канцеларијска стола и
12 столица
Изградња осталих стамбених
простора – средства „Фонда
солидарности“
Изградња осталих стамбених
простора – подрачун „Стамбени
Фонд“
Изградња пословног објекта МЗ
„Чачалица“
Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица
–водоводна мрежа
Изградња колективне стамбене
зграде за трајно решавање
стамбених потреба избеглица –
фекална канализација
Прикључак на јавни водовод
хидрантске мреже у кругу
некадашње Фабрике шећера у
Пожаревцу
Прикључак семафора на
Градском стадиону
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
црпне станице Пољана –
Лучица
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
СТС 10/04 кв „Пољана 4“
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
објекта: Топлотна подстаница
Моравска број 22 у Пожаревцу,
к.п. 2285/1, 2406/1 К.О.
Пожаревац
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
објекта: Центар за сакупљање и
сепарацију комуналног отпада,
Пожаревац, к.п. 18596 К.О.
Пожаревац
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
објекта: Црпне станице Лучица,
бр. К.п. 5296, 6428/1, 6429/1,
6050, 6433 К.О. Лучица

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

536.760,00

0,00

0,00

81.100,00

0,00

0,00

229.517,00

228.000,00

99,34

258.000,00

0,00

0,00

225.000,00

223.940,00

99,53

71.900,00

70.560,00

98,14

3.484.101,00

3.131.460,00

89,88

616.482,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

1.757.961,00

0,00

0,00

10.464.745,00

0,00

0,00

30.720.102,00

0,00

0,00

49.521,00

49.520,00 100,00

19.429,00

19.428,00

99,99

206.176,00

206.176,00 100,00

140.132,00

140.132,00 100,00

187.283,00

187.283,00 100,00

219.264,00

219.263,00 100,00

157.812,00

157.812,00 100,00

6.255.958,00

6.255.958,00 100,00

720.415,00

0,00

0,00

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
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
Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије
Црпне станице Пољана –Лучица
Изградња и прикључак
на дистрибутивни систем
електричне енергије – промена
са монофазног на трофазни
прикључак Месне заједнице
„Брадарац“
Спољашњи каменорезачки
радови на згради Старог
Начелства: Рестаурација и
реконструкција балкона
Радови на згради Локалне
пореске администрације
Капитално одржавање објеката
и пословног простора у месним
заједницама на територији
Града Пожаревца
Геодетске подлоге за
инвестиције из програма
Израда геодетских подлога
Стручна контрола пројектне
документације за постројење за
пречишћавање отпадних вода –
Пожаревац на к.п. Бр. 6876/9 и
6876/2, КО Пожаревац
Израда пројектне документације
за изградњу затвореног базена
у Пожаревцу (ИДР, ПГД и
ПЗИ) са Идејним пројектом за
уређење комплекса Спортски
центар
Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – вршење техничког
прегледа
Усаглашавање постојеће
пројектне документације са
новим законима и прописима
за Историјски архив Града
Пожаревца
Конзерваторски надзор
каменорезачких радова на
фасади зграде Старог Начелства
Конзерваторски надзор на
санацији и адаптацији фасаде
зграде здања Старог Начелства
у Пожаревцу, друга фаза
Надзор над уградњом система
видео надзора града Пожаревца
Витешка – пројекат фекалне
канализације
Израда пројектно
техничке документације за
реконструкцију објеката јавних
установа
Израда Елабората геодетских
радова и пројеката изведеног
стања за озакоњење објеката у
власништву Града
Израда урбанистичког пројекта
улице Рударске у Костолцу

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 119 – Број 33
2022.

62.093,00

Извршење
I-IX 2020

%

0,00

0,00

187.283,00

187.283,00 100,00

29.874,00

29.874,00 100,00

1.127.952,00

0,00

0,00

11.000.000,00

2.751.371,00

25,01

5.967.824,00

1.528.596,00

25,61

570.875,00

505.134,00

88,48

293.355,00

0,00

0,00

858.815,00

858.815.00 100,00

9.000.000,00

0,00

0,00

486.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

198.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.543,00

0,00

0,00

7.234.750,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

175.543,00

0,00

0,00

400.000,00

1.551.975,00

1.151.975,00

Страна 120 – Број 33

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Израда пројекта за
извођење (ПЗИ) пренамене,
реконструкције и адаптације
објекта „Старе касарне“
Израда пројектне документације
фекалне и кишне канализације
Усаглашавање постојеће
пројектне документације
фекалну и кишну канализацију
Израда пројектне документације
партерног уређења јавних
површина
Израда пројектне документације
потпорног зида испред
манастира Сестрољин у Пољани
Ул. Васе Чарапића – пројекат
рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције
и израдом тротоара и
бициклистичке стазе у МЗ
„Булевар“
Израда пројектне документације
за Дневни боравак за стара лица
Узорковање и анализа
материјала фасаде објекта
зграде ЛПА
Ул. Милоша Поцерца – пројекат
рехабилитације са ојачањем
коловозне конструкције и
израдом тротоара у МЗ „Сопот“
Пројекат реконструкције
надвожњака у улици Боже
Димитријевића
Пројектна документације за
израду приступне саобраћајнице
са прикључцима – прикључак
на постојећу водоводну
и канализациону мрежу
и повезивање на електро
дистрибутивну мрежу трансфер
станице и рециклажног центра у
Пожаревцу
Израда пројектне документације
за израду коловозних
конструкција
Конзерваторски надзор
каменорезачких радова на
фасади зграде Старог Начелства
Екстерни стручни надзор
Куповина и монтажа паркинга
Радови на простору Ергеле
Љубичево – мобилијари
Израда претходних студија
оправданости и претходне
студије изводљивости, студије
изводљивости и студије
оправданости
Израда пројекта реконструкције
старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Израда пројекта изградње моста
код манастира Рукумија
Пројекат реконструкције
надвожњака у улици Хајдук
Вељковој
Израда пројектне документације
водоснабдевања у Месној
заједници „Речица“

2020.

Одлука 2020.
2021.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

400.000,00

0,00

0,00

2.270.500,00

1.385.004,00

61,00

300.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

347.448,00

268.000,00

77,13

250.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

170.576,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

249.300,00

24,93

2.102.520,00

2.094.120,00

99,60

5.897.040,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00
17.443.720,00

157.437,00
14.847.232,00

0,79
85,12

372.640,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

55.000.000,00

10.316.880,00

18,76

3.000.000,00

0,00

0,00

800.000,00

199.500,00

24,94

7.000.000,00

858.000,00

12,26

24. децембар 2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Израда урбанистичког пројекта
за потребе просторног уређења
терена и изградњу спортских
објеката на к.п. Бр.2237/1 КО
Пожаревац
Набавка два аутомобила за
потребе саобраћајне полиције
Програм безбедности
саобраћаја
Аутомобили
Пројекат „Одговорно
управљање јавном својином
Града Пожаревца“
Стручни надзор над
инвестицијама
Набавка опреме за потребе
МУП-а Сектора за ванредне
ситуације – Одељење у
Пожаревцу
– Ватрогасно спасилачка
аутоцистерна – ВАТ С-2 9000
10/3000
Канцеларијски намештај
Пројекат „Унапређење
предуслова за коришћење
локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС
у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Рачунарска опрема – кућиште
за ГИС
Рачунарска опрема за потребе
Градске управе
Набавка мултифункционалних
штампача
Рачунарска опрема
Пројекат „Одговорно
управљање јавном својином
града Пожаревца“
Набавка информатичке опреме
(3 лаптопа, пројектор, платно,
мултифункционални штампач)
за потребе саобраћајне полиције
Компјутерски софтвер-Пројекат
„Унапређење предуслова за
коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз
ГИС у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Пројекат „Унапређење
предуслова за коришћење
локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС
у Пожаревцу и Великом
Градишту“
Набавка опреме система видео
надзора града Пожаревца
Набавка видео надзора за
опремање локала за потребе
Градске управе Града
Пожаревца
Набавка и замена
противпожарних апарата и
комплетирање хидрантских
сандучића
Набавка опреме за потребе
МУП-а – четири камере за
видео надзор

2020.

Одлука 2020.
2021.

Страна 121 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

810.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

2.799.840,00

99,99

2.160.000,00

0,00

0,00

755.071,00

603.632,00

79,94

25.000.000,00

22.944.000,00

91,78

1.157.810,00

0,00

0,00

228.000,00

227.700,00

99,87

100.000,00

0,00

0,00

4.234.889,00

4.186.272,00

98,85

400.000,00

387.720,0

96,93

552.000,00

0,00

0,00

485.654,00

436.080,00

89,79

4.488.000,00

0,00

0,00

360.000,00

289.100,00

80,31

0,00

0,00

50.000,00

39.492,00

78,98

100.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

23.039.488,00 23.039.488,00

Страна 122 – Број 33

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Назив
корисника

Шифра
програма

Програм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив
Набавка нових противпожарних
апарата и прве помоћи и др.
у згради Начелства и Месним
канцеларијама
Набавка софтвера за формирање
јединствене кадровске
евиденције
Експропријација непокретности
ради изградње водоизворишта
пијаће воде Кличевац на к.п.
број 987 К.О. Кличевац
Куповина и монтажа паркинга –
прикључак на водоводну мрежу
Куповина и монтажа паркинга
– прикључак на мрежу фекалне
канализације
Израда три реда трибина са
кућицом за судије и заштитном
оградом на врху трибина у МЗ
„Касидол“
Лимарски радови на балконима
објекта „Старо Начелство“ у
Пожаревцу – I фаза – Балустери
Израда ПДР за формирање
новог дела Првомајске улице у
Костолцу у потезу постојећег
надвожњака
Набавка покретних клима
Набавка електронских
калкулатора
Лиценце за антивирус софтвер
Лиценце за Microsoft софтвер са
каловима
Лиценце за Autodesk 3D Map
Лиценца за софтвер
Набавка копир апарата
Опрема за домаћинство
Екстерни надзор за радове на
реконструкцији просторне
целине „Чикош“
Капитално одржавање
отворених спортских терена
и рекреационих објеката –
Реконструкција објеката ергеле
Љубичево – ПДВ за радове
Реконструкција просторне
целине „Чикош“
Израда елабората геодетских
радова од стране овлашћене
геодетске радње
Израда елабората геодетских
радова од стране овлашћеног
пројектанта
Унутрашње уређење спортске
хале у Костолцу
Надзор топлификација пијаца
Надзор за дрворед
Капитално одржавање зграда и
објеката МЗ „Братинац“
Пројекат фекалне канализације
у Селу Костолац

Одлука 2020.
2021.

2020.

24. децембар 2020.
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

159.500,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

260.591,00

0,00

0,00

142.215,00

0,00

0,00

3.097.240,00

2.490.678,00

80,42

5.746.680,00

1.576.350,00

27,43

1.800.000,00

0,00

0,00

590.000,00

47.988,00

8,13

56.000,00

0,00

0,00

500.000,00

392.760,00

78,55

500.000,00

0,00

0,00

800.000,00
3.877.351,00
400.000,00
199.812,00

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

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

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.900.989,00

8.044.181,00

23,73

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

7.860.000,00

7.737.670,00

98,44

300.000,00
514.468,00

0,00
147.332,00

0,00
28,64

252.029,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.439.856,00

95,99

24. децембар 2020.
Назив
корисника

Шифра
програма

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програм

Назив

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Израда измене Саобраћајног
пројекта „Анализа свих
локација на којима су се
догодиле саобраћајне незгоде
са погинулим и повређеним
лицима са предлогом мера
за отклањање недостатака на
најугроженијим локацијама“ у
делу који се односи на Градску
општину Костолац
Свега за Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе:
Укупно капитални издаци:

Одлука 2020.
2021.

2020.

Страна 123 – Број 33
2022.

Извршење
I-IX 2020

%

80.000,00

66.500,00

83,13

343.407.428,00

24.591.463,00 24.191.463,00 101.269.969,00

29,49

2.553.454.635,00 140.102.702,00 35.222.295,00 805.555.388,00

31,55

IX

Укупни расходи и издаци у износу од 5.465.849 хиљада динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и то:

Позиција

Економска
класиф.

2
1

Функција

Глава

1
1

Програмска
класиф.

Раздео

Износ у хиљадама динара (000)

3

4

5

6

2101
21010002

Опис
7
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

ПА: Функционисање извршних органа
110
1

411

2
3
4
5
6
7
8
9

412
414
415
421
422
423
426
482

21010003
110
10

411

11

412

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Функција 110:
Свега за програмску активност 2101-0002:

3.892,00

2.859,00

2.859,00

73,46

648,00
464,00
236,00
6.300,00
1.460,00
15.160,00
1.800,00
100,00
30.060,00
30.060,00

476,00
268,00
124,00
2.638,00
0,00
4.182,00
716,00
0,00
11.263,00
11.263,00

476,00
268,00
124,00
2.638,00
0,00
4.182,00
716,00
0,00
11.263,00
11.263,00

73,46
57,76
52,54
41,87
0,00
27,59
39,78
0,00
37,47
37,47

8.177,00

4.380,00

4.380,00

53,56

1.361,00
9.538,00
9.538,00

729,00
5.109,00
5.109,00

0,00
0,00

729,00
5.109,00
5.109,00

53,56
53,56
53,56

Свега за Програм 16:

39.598,00

16.372,00

0,00

16.372,00

41,35

Свега за Главу 1:

39.598,00

16.372,00

0,00

16.372,00

41,35

Свега за Раздео 1:

39.598,00

16.372,00

0,00

16.372,00

41,35

ПА: Подршка раду извршних органа
власти и скупштине
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Функција 110:
Свега за програмску активност 2101-0003:

0,00
0,00

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 124 – Број 33

Опис

1

2

3

4

5

6

7

2

1

21010002

12

411

13
14
15
16
17
18

412
414
415
422
423
426

2101
21010001

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Функција 110:
Свега за програмску активност 2101-0002:

8.501,00

6.556,00

6.556,00

77,12

1.416,00
411,00
220,00
370,00
8.090,00
600,00
19.608,00
19.608,00

1.092,00
138,00
162,00
0,00
4.212,00
300,00
12.460,00
12.460,00

0,00
0,00

1.092,00
138,00
162,00
0,00
4.212,00
300,00
12.460,00
12.460,00

77,12
33,58
73,64
0,00
52,06
50,00
63,55
63,55

Свега за Програм 16:

19.608,00

12.460,00

0,00

12.460,00

63,55

Свега за Главу 1:

19.608,00

12.460,00

0,00

12.460,00

63,55

Свега за Раздео 2:

19.608,00

12.460,00

0,00

12.460,00

63,55

ПА: Функционисање Скупштине
110

0602

Преузето
из
Обрасца
5

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1

1

Извршено
до
30.09.2020.

ПА: Функционисање извршних органа
110

4

Укупна
средства

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

3

24. децембар 2020.

19

411

20
21
22
23
24
25
26

412
414
415
421
422
423
426

27

481

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама –
дотације политичким странкама
Функција 110:
Свега за програмску активност 2101-0001:

1.913,00

1.532,00

1.532,00

80,08

319,00
155,00
35,00
455,00
953,00
68.453,00
1.577,00

255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.943,00
931,00

255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.943,00
931,00

79,94
0,00
0,00
0,00
0,00
61,27
59,04

4.926,00

3.896,00

3.896,00

79,09

78.786,00
78.786,00

48.557,00
48.557,00

0,00
0,00

48.557,00
48.557,00

61,63
61,63

Свега за Програм 16:

78.786,00

48.557,00

0,00

48.557,00

61,63

Свега за Главу 1:

78.786,00

48.557,00

0,00

48.557,00

61,63

Свега за Раздео 3:

78.786,00

48.557,00

0,00

48.557,00

61,63

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

3
06020004

4

5

6

7

28

411

29
30
31
32

412
413
414
415

33

416

34
35
36
37
38

421
422
423
425
426

1

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Функција 330:
Свега за програмску активност 0602-0004:

9.721,00

7.195,00

7.195,00

74,02

1.619,00
50,00
430,00
183,00

1.198,00
49,00
23,00
89,00

1.198,00
49,00
23,00
89,00

74,00
98,00
5,35
48,63

200,00

0,00

0,00

0,00

585,00
20,00
350,00
90,00
260,00
13.508,00
13.508,00

151,00
0,00
89,00
23,00
52,00
8.869,00
8.869,00

0,00
0,00

151,00
0,00
89,00
23,00
52,00
8.869,00
8.869,00

25,81
0,00
25,43
25,56
20,00
65,66
65,66

Свега за Програм 15:

13.508,00

8.869,00

0,00

8.869,00

65,66

Свега за Главу 1:

13.508,00

8.869,00

0,00

8.869,00

65,66

Свега за Раздео 4:

13.508,00

8.869,00

0,00

8.869,00

65,66

4.888,00
4.888,00
4.888,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Пројекат: Израда Плана генералне
регулације
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Функција 620:
Свега за пројекат 1101-П1:

15.566,00
15.566,00
15.566,00

4.152,00
4.152,00
4.152,00

0,00
0,00

4.152,00
4.152,00
4.152,00

26,67
26,67
26,67

Свега за Програм 1:

20.454,00

4.152,00

0,00

4.152,00

20,30

85.000,00
35.681,00
120.681,00
120.681,00

65.264,00
25.225,00
90.489,00
90.489,00

0,00
0,00

65.264,00
25.225,00
90.489,00
90.489,00

76,78
70,70
74,98
74,98

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101
11010005
620
39

511

1101П1
620
40

511

1102
11020001
640
41
42

11020002

Укупна
средства

ПА: Градско правобранилаштво
330

5

Страна 125 – Број 33

421
425

ПА: Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Функција 620:
Свега за програмску активност 1101-0005:

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПА: Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Функција 640:
Свега за програмску активност 1102-0001:
ПА: Одржавање јавних зелених површина

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 126 – Број 33

1

2

3

4

5

6

540
43
44
45
46
47

424
425
463
511
514

11020003
510
48
49

421
424

11020004

Опис

24. децембар 2020.

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

7
Заштита биљног и животињског света
и крајолика
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Култивисана имовина
Функција 540:
Свега за програмску активност 1102-0002:

38.326,00
2.904,00
45.788,00
55.157,00
6.759,00
148.934,00
148.934,00

23.750,00
1.781,00
5.094,00
25.193,00
0,00
55.818,00
55.818,00

ПА: Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Управљање отпадом
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Функција 510:
Свега за програмску активност 1102-0003:

59.414,00
500,00
59.914,00
59.914,00

39.279,00
0,00
39.279,00
39.279,00

32.176,00

0,00
0,00

23.750,00
1.781,00
5.094,00
25.193,00
0,00
55.818,00
55.818,00

61,97
61,33
11,13
45,68
0,00
37,48
37,48

0,00
0,00

39.279,00
0,00
39.279,00
39.279,00

66,11
0,00
65,56
65,56

18.999,00

18.999,00

59,05

3.500,00

0,00

0,00

0,00

35.676,00
35.676,00

18.999,00
18.999,00

0,00
0,00

18.999,00
18.999,00

53,25
53,25

20.700,00
460.860,00
481.560,00
481.560,00

8.136,00
152.553,00
160.689,00
160.689,00

0,00
0,00

8.136,00
152.553,00
160.689,00
160.689,00

39,30
33,10
33,37
33,37

1.100,00
1.044,00

520,00
580,00

520,00
580,00

47,27
55,56

15.400,00

5.073,00

5.073,00

32,94

38.443,00
112.580,00
168.567,00
168.567,00

552,00
17.918,00
24.643,00
24.643,00

0,00
0,00

552,00
17.918,00
24.643,00
24.643,00

1,44
15,92
14,62
14,62

8.896,00
8.896,00
8.896,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.024.228,00

389.917,00

0,00

389.917,00

38,07

ПА: Зоохигијена
540
50

424

51

485

11020007
436
52
53

463
621

11020008
630
54
55

421
425

56

451

57
58

511
621

1102П1
840
59

621

Заштита биљног и животињског света
и крајолика
Специјализоване услуге
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
Функција 540:
Свега за програмску активност 1102-0004:
ПА: Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Остала енергија
Трансфери осталим нивоима власти
Набавка финансијске имовине
Функција 436:
Свега за програмску активност 1102-0007:
ПА: Управљање и снабдевање водом за
пиће
Водоснабдевање
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
Функција 630:
Свега за програмску активност 1102-0008:
Пројекат: „Изградња објекта за
прихватање преминулих особа на Новом
гробљу у Пожаревцу“
Верске и остале услуге заједнице
Набавка домаће финансијске имовине
Функција 840:
Свега за Пројекат 1102-П1:
Свега за Програм 2:

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

1501
15010001
411
60

411

61
62
63

412
454
481

15010002

Опис
7
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
ПА: Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Субвенције приватним предузећима
Дотације невладиним организацијама
Функција 411:
Свега за Програмску активност 1501-0001:

64

464

1501П1
490
65

411

66
67
68
69
70
71
72
73

412
421
423
424
426
481
482
512

1501П2
490
74
75
76
77

421
423
424
426

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Функција 412:
Свега за програмску активност 1501-0002:
Пројекат: „Подстицање инклузивног
социо економског развоја кроз подстицање
предузетништва и запошљавање Рома“
Економски послови некласификовани на
другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Функција 490:
Свега за Пројекат 1501-П1:
Пројекат: „Унапређење приступачности
локалном тржишту рада за Роме из
Костолца“
Економски послови некласификовани на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Функција 490:
Свега за Пројекат 1501-П2:
Свега за Програм 3:

01010001

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

10.850,00

8.294,00

8.294,00

76,44

1.807,00
25.000,00
1.500,00
39.157,00
39.157,00

1.381,00
0,00
297,00
9.972,00
9.972,00

1.381,00
0,00
297,00
9.972,00
9.972,00

76,43
0,00
19,80
25,47
25,47

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

100,00
100,00

830,00

0,00

539,00

539,00

64,94

142,00
60,00
3.154,00
420,00
90,00
54,00
50,00
13.200,00
18.000,00
18.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703,00
703,00
703,00

93,00
19,00
1.196,00

93,00
19,00
1.196,00
0,00
0,00
0,00
50,00
6.326,00
8.223,00
8.223,00

65,49
31,67
37,92
0,00
0,00
0,00
100,00
47,92
45,68
45,68

24,00
4.381,00
1.293,00
85,00
5.783,00
5.783,00

0,00
1.238,00
0,00
0,00
1.238,00
1.238,00

9,00
3.128,00
1.293,00
4.430,00
4.430,00

9,00
4.366,00
1.293,00
0,00
5.668,00
5.668,00

37,50
99,66
100,00
0,00
98,01
98,01

21.913,00 11.950,00

33.863,00

46,43

0,00
0,00

ПА: Мере активне политике запошљавања
412

0101

Страна 127 – Број 33

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

72.940,00

50,00
5.623,00
7.520,00
7.520,00

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 128 – Број 33

1

2

3

4
421

5

6

78
79
80

424
425
426

01010002

Опис
7
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Функција 421:
Свега за Програмску активност 0101-0001:

24. децембар 2020.

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

573,00
5.978,00
0,00
6.551,00
6.551,00

57,30
70,62
0,00
69,16
69,16

371,00

371,00

20,65

30.979,00

45,00

45,00

0,15

3.750,00
36.526,00
36.526,00

0,00
416,00
416,00

0,00
416,00
416,00

0,00
1,14
1,14

4.000,00

2.506,00

2.506,00

62,65

4.000,00
4.000,00

2.506,00
2.506,00

0,00
0,00

2.506,00
2.506,00

62,65
62,65

49.998,00

9.473,00

0,00

9.473,00

18,95

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПА: Управљање заштитом животне
средине
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Функција 560:
Свега за Програмску активност 0401-0001:

4.200,00
4.200,00
4.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ПА: Праћење квалитета елемената
животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Функција 530:
Свега за Програмску активност 0401-0002:

13.972,00
24.786,00
38.758,00
38.758,00

5.178,00
9.859,00
15.037,00
15.037,00

0,00
0,00

5.178,00
9.859,00
15.037,00
15.037,00

37,06
39,78
38,80
38,80

12.996,00
372,00
2.500,00
300,00
16.168,00
16.168,00

6.524,00
0,00
0,00
84,00
6.608,00
6.608,00

0,00
0,00

6.524,00
0,00
0,00
84,00
6.608,00
6.608,00

50,20
0,00
0,00
28,00
40,87
40,87

1.000,00
8.465,00
7,00
9.472,00
9.472,00

573,00
5.978,00
0,00
6.551,00
6.551,00

1.797,00

0,00
0,00

ПА: Мере подршке руралном развоју
421
81

423

82

451

83

481

0101П1
421
84

451

Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Дотације невладиним организацијама
Функција 421:
Свега за Програмску активност 0101-0002:
Пројекат: „Осигурање пољопривредних
производа од штете проузроковане
елементарним непогодама“
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Функција 421:
Свега за Пројекат 0101-П1:
Свега за Програм 5:

0401
04010001
560
85

423

04010002
530
86
87

424
512

04010003

0,00
0,00

ПА: Заштита природе
560
88
89
90
91

424
425
426
481

Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Функција 560:
Свега за Програмску активност 0401-0003:

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

3
04010004

4

5

6

7

Страна 129 – Број 33

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

ПА: Управљање отпадним водама
520
92

421

92/1

451

93
94
95

463
511
621

04010005

Управљање отпадним водама
Стални трошкови
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Набавка домаће финансијске имовине
Функција 520:
Свега за Програмску активност 0401-0004:

37.672,00

11.072,00

11.072,00

29,39

5.747,00

0,00

0,00

0,00

95.987,00
300.592,00
118.186,00
558.184,00
558.184,00

0,00
112.926,00
7.813,00
131.811,00
131.811,00

0,00
0,00

0,00
112.926,00
7.813,00
131.811,00
131.811,00

0,00
37,57
6,61
23,61
23,61

99,00
53.705,00
53.804,00
53.804,00

0,00
23.324,00
23.324,00
23.324,00

0,00
0,00

0,00
23.324,00
23.324,00
23.324,00

0,00
43,43
43,35
43,35

15.911,00
15.911,00
15.911,00

942,00
942,00
942,00

0,00
0,00

942,00
942,00
942,00

5,92
5,92
5,92

32.017,00

0,00

0,00

0,00

32.017,00
32.017,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

930,00
600,00
28.470,00
30.000,00
30.000,00

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

0,00
0,00

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

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

Свега за Програм 6:

749.042,00

177.722,00

0,00

177.722,00

23,73

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Функција 451:

6.058,00
9.021,00
143.270,00
558.394,00
716.743,00

3.253,00
6.014,00
98.766,00
228.425,00 14.792,00
336.458,00 14.792,00

3.253,00
6.014,00
98.766,00
243.217,00
351.250,00

53,70
66,67
68,94
43,56
49,01

ПА: Управљање комуналним отпадом
510
96
97

424
511

04010006

Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Функција 510:
Свега за Програмску активност 0401-0005:
ПА: Управљање осталим врстама отпада

510
98

424

0401П1
510
99

451

0401П2
510
99/1
99/2
99/3

423
424
511

0701
07010002
451
100
101
102
103

423
424
425
511

Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Функција 510:
Свега за Програмску активност 0401-0006:
Пројекат: Санација депоније комуналног
отпада „Јеремино поље“
Управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Функција 510:
Свега за пројекат 0401-П1:
Пројекат: Израда пројектно техничке
документације за изградњу регионалне
депоније у Пожаревцу
Управљање отпадом
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Функција 510:
Свега за пројекат 0401-П2:

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 130 – Број 33

1

2

3

4

5

6

07010005

Опис
7
Свега за програмску активност 0701-0002:

104
105
106
107
108
109

422
423
426
463
511
512

Јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Функција 360:
Свега за програмску активност 0701-0005:
Свега за Програм 7:

2001
20010002
911
110

Преузето
из
Обрасца
5

10,00
11,00
336.458,00 14.792,00

Укупно
извршено

%
извршења

12,00
351.250,00

13,00
49,01

472

0,00
0,00

0,00
309,00
1.224,00
0,00
5.605,00
3.334,00
10.472,00
10.472,00

0,00
15,32
20,73
0,00
29,80
11,74
18,70
18,70

346.930,00 14.792,00

361.722,00

46,81

2.340,00
2.340,00
2.340,00

0,00
0,00

2.340,00
2.340,00
2.340,00

10,64
10,64
10,64

Свега за Програм 8:

22.000,00

2.340,00

0,00

2.340,00

10,64

Основно образовање
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 912:
Свега за Програмску активност 2002-0001:

1.000,00
115.952,00
35.631,00
152.583,00
152.583,00

500,00
57.041,00
7.820,00
65.361,00
65.361,00

0,00
0,00

500,00
57.041,00
7.820,00
65.361,00
65.361,00

50,00
49,19
21,95
42,84
42,84

Свега за Програм 9:

152.583,00

65.361,00

0,00

65.361,00

42,84

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 920:
Свега за Програмску активност 2003-0001:

111.759,00
9.397,00
121.156,00
121.156,00

45.746,00
0,00
45.746,00
45.746,00

0,00
0,00

45.746,00
0,00
45.746,00
45.746,00

40,93
0,00
37,76
37,76

Свега за Програм 10:

121.156,00

45.746,00

0,00

45.746,00

37,76

20020001

ПА: Функционисање основних школа
111
112
113

423
463
472

2003

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

20030001

ПА: Функционисање средњих школа
920
114
115

463
472

772.753,00

0,00
309,00
1.224,00
0,00
5.605,00
3.334,00
10.472,00
10.472,00

22.000,00
22.000,00
22.000,00

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ

912

230,00
2.017,00
5.905,00
660,00
18.810,00
28.388,00
56.010,00
56.010,00

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Подршка родитељима за упис деце у
предшколску установу
Предшколско образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 911:
Свега за Програмску активност 2001-0002:

2002

09010001

9,00
716.743,00

Извршено
до
30.09.2020.

ПА: Унапређење безбедности саобраћаја
360

0901

Укупна
средства

24. децембар 2020.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
ПА: Једнократне помоћи и други облици
помоћи

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

070
116
117

463
472

09010003

Опис
7
Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на
другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 070:
Свега за Програмску активност 0901-0001:

Страна 131 – Број 33

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

35.901,00
61.018,00
96.919,00
96.919,00

23.312,00
58.382,00
81.694,00
81.694,00

0,00
0,00

23.312,00
58.382,00
81.694,00
81.694,00

64,93
95,68
84,29
84,29

Социјална заштита некласификована на
другом месту
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Функција 090:
Свега за Програмску активност 0901-0003:

270,00
21.002,00
8.849,00
30.121,00
30.121,00

0,00
11.558,00
3.967,00
15.525,00
15.525,00

0,00
0,00

0,00
11.558,00
3.967,00
15.525,00
15.525,00

0,00
55,03
44,83
51,54
51,54

ПА: Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 090:
Свега за Програмску активност 0901-0004:

9.827,00
9.827,00
9.827,00

7.011,00
7.011,00
7.011,00

0,00
0,00

7.011,00
7.011,00
7.011,00

71,34
71,34
71,34

ПА: Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама
Функција 070:
Свега за Програмску активност 0901-0005:

18.466,00
18.466,00
18.466,00

12.934,00
12.934,00
12.934,00

0,00
0,00

12.934,00
12.934,00
12.934,00

70,04
70,04
70,04

5.500,00
16.000,00
21.500,00
21.500,00

1.247,00
7.767,00
9.014,00
9.014,00

0,00
0,00

1.247,00
7.767,00
9.014,00
9.014,00

22,67
48,54
41,93
41,93

40,00
410,00
20,00
3.000,00
3.470,00
3.470,00

0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
33,33
28,82
28,82

27.150,00
27.150,00

16.776,00
16.776,00

0,00

16.776,00
16.776,00

61,79
61,79

ПА: Дневне услуге у заједници
090
118
119
120

423
463
481

09010004
090
121

472

09010005
070
122

481

09010006

ПА: Подршка деци и породици са децом
040
123
124

423
472

09010007

Породица и деца
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 040:
Свега за Програмску активност 0901-0006:
ПА: Подршка рађању и родитељству

040
125
126
127
128

421
423
426
472

09010008

Породица и деца
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 040:
Свега за Програмску активност 0901-0007:
ПА: Подршка особама са инвалидитетом

010
129

481

Болест и инвалидност
Дотације невладиним организацијама
Функција 010:

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 132 – Број 33

1

2

3

4

5

6

0901П1
090
130
131
132

511
512
514

0901П2
090
132/1
132/2
132/3
132/4

421
423
424
512

Опис
7
Свега за Програмску активност 0901-0008:

18010001
760
133

464

18010002

Извршено
до
30.09.2020.

9,00
27.150,00

10,00
16.776,00

Пројекат: Изградња колективне стамбене
зграде за избеглице
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Функција 090:
Свега за Пројекат 0901-П1:

1.659,00
47,00
175,00
1.881,00
1.881,00

1.436,00
30,00
175,00
1.641,00
1.641,00

Пројекат: Унапређење квалитета живота
у граду Пожаревцу кроз успостављање
ефикасних социјалних услуга
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Функција 090:
Свега за Пројекат 0901-П2:

5,00
1.230,00
40,00
150,00
1.425,00
1.425,00

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

11,00
0,00

12,00
16.776,00

13,00
61,79

0,00
0,00

1.436,00
30,00
175,00
1.641,00
1.641,00

86,56
63,83
100,00
87,24
87,24

0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

210.759,00

145.595,00

0,00

145.595,00

69,08

45.296,00

40.644,00

40.644,00

89,73

45.296,00
45.296,00

40.644,00
40.644,00

0,00
0,00

40.644,00
40.644,00

89,73
89,73

Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
Функција 721:
Свега за Програмску активност 1801-0002:

2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.434,00
1.434,00
1.434,00

0,00
0,00

1.434,00
1.434,00
1.434,00

71,70
71,70
71,70

ПА: Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Услуге јавног здравства
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Функција 740:
Свега за Програмску активност 1801-0003:

1.500,00
2.000,00
3.500,00
3.500,00

240,00
861,00
1.101,00
1.101,00

0,00
0,00

240,00
861,00
1.101,00
1.101,00

16,00
43,05
31,46
31,46

50.796,00

43.179,00

0,00

43.179,00

85,00

Свега за Програм 11:
1801

Укупна
средства

24. децембар 2020.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА: Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом
месту
Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Функција 760:
Свега за Програмску активност 1801-0001:
ПА: Мртвозорство

721
134

424

18010003
740
135
136

424
481

Свега за Програм 12:
1201
12010001
820

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

137

451

12010002
820
137/1
138

472
481

12010003
820
139
140

481
511

12010004
820
141

423

1201П4
820
142

511

1201П5
820
143

511

Опис
7
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0001:

13010001
810
144

13010002

481

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

39.282,00

24.019,00

24.019,00

61,15

39.282,00
39.282,00

24.019,00
24.019,00

0,00
0,00

24.019,00
24.019,00

61,15
61,15

ПА: Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Услуге културе
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0002:

750,00
10.100,00
10.850,00
10.850,00

750,00
4.275,00
5.025,00
5.025,00

0,00
0,00

750,00
4.275,00
5.025,00
5.025,00

100,00
42,33
46,31
46,31

ПА: Унапређење система очувања и
представљање културно-историјског
наслеђа
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0003:

5.100,00
1.947,00
7.047,00
7.047,00

5.100,00
114,00
5.214,00
5.214,00

0,00
0,00

5.100,00
114,00
5.214,00
5.214,00

100,00
5,86
73,99
73,99

ПА: Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања
Услуге културе
Услуге по уговору
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0004:

6.000,00
6.000,00
6.000,00

4.230,00
4.230,00
4.230,00

0,00
0,00

4.230,00
4.230,00
4.230,00

70,50
70,50
70,50

Пројекат: „Санација, адаптација и
ревитализација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу – сепарат
фаза 1. Централни брод објекта“
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П4:

5.166,00
5.166,00
5.166,00

5.166,00
5.166,00
5.166,00

0,00
0,00

5.166,00
5.166,00
5.166,00

100,00
100,00
100,00

Пројекат: „Санација и адаптација
фасаде зграде здања Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза“
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П5:

39.261,00
39.261,00
39.261,00

14.957,00
14.957,00
14.957,00

0,00
0,00

14.957,00
14.957,00
14.957,00

38,10
38,10
38,10

107.606,00

58.611,00

0,00

58.611,00

54,47

92.000,00
92.000,00
92.000,00

59.592,00
59.592,00
59.592,00

0,00
0,00

59.592,00
59.592,00
59.592,00

64,77
64,77
64,77

Свега за Програм 13:
1301

Страна 133 – Број 33

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА: Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0001:
ПА: Подршка предшколском и школском
спорту

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 134 – Број 33

1

2

3

4
810

5

6

145

481

13010005

Опис
7
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0002:

24. децембар 2020.

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

100,00
100,00
100,00

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0005:

5.500,00
5.500,00
5.500,00

846,00
846,00
846,00

0,00
0,00

846,00
846,00
846,00

15,38
15,38
15,38

Пројекат: „Уређење спортских терена и
игралишта“
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти
Функција 810:
Свега за Пројекат 1301-П1:

6.077,00
6.077,00
6.077,00

1.369,00
1.369,00
1.369,00

0,00
0,00

1.369,00
1.369,00
1.369,00

22,53
22,53
22,53

105.577,00

63.807,00

0,00

63.807,00

60,44

206.810,00

148.963,00

148.963,00

72,03

34.434,00
2.098,00
3.512,00
6.000,00

24.800,00
1.534,00
2.451,00
3.517,00

24.800,00
1.534,00
2.451,00
3.517,00

72,02
73,12
69,79
58,62

3.352,00

2.565,00

2.565,00

76,52

79.675,00
1.455,00
54.764,00
10.164,00
9.033,00
24.061,00
201.881,00
500,00
6.805,00
10.820,00
17.164,00

65.560,00
283,00
23.509,00
7,00
2.974,00
9.666,00
119.074,00
0,00
4.646,00
5.662,00
15.398,00

65.562,00
283,00
23.509,00
7,00
2.974,00
9.666,00
119.074,00
0,00
4.646,00
5.662,00
15.398,00

82,29
19,45
42,93
0,07
32,92
40,17
58,98
0,00
68,27
52,33
89,71

10,00

0,00

0,00

0,00

1.354,00

864,00

864,00

63,81

244.818,00
58.414,00
5.927,00
500,00
983.551,00
983.551,00

40.226,00
42.453,00
393,00
0,00
514.545,00
514.545,00

41.084,00
42.453,00
393,00
0,00
515.405,00
515.405,00

16,78
72,68
6,63
0,00
52,40
52,40

ПА: Спровођење омладинске политике
810
146

481

1301П1
810
147

511

Свега за Програм 14:
0602
06020001
130
148

411

149
150
151
152

412
413
414
415

153

416

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

421
422
423
424
425
426
463
465
481
482
483

165

484

166

485

167
168
169
170

511
512
515
541

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Функција 130:
Свега за Програмску активност 0602-0001:

2,00

858,00

860,00
860,00

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

24. децембар 2020.

Опис

3
06020006

4

5

6

7

Страна 135 – Број 33

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

ПА: Инспекцијски послови
160
171

411

172
173

412
426

06020007
160
174
175
176

423
426
481

06020009

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Материјал
Функција 160:
Свега за програмску активност 0602-0006:
ПА: Функционисање националних савета
националних мањина
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Функција 160:
Свега за Програмску активност 0602-0007:

18.079,00

13.754,00

13.754,00

76,08

3.010,00
200,00
21.289,00
21.289,00

2.290,00
188,00
16.232,00
16.232,00

0,00
0,00

2.290,00
188,00
16.232,00
16.232,00

76,08
94,00
76,25
76,25

394,00
96,00
4.900,00
5.390,00
5.390,00

0,00
82,00
3.456,00
3.538,00
3.538,00

0,00
0,00

0,00
82,00
3.456,00
3.538,00
3.538,00

0,00
85,42
70,53
65,64
65,64

23.650,00

0,00

0,00

0,00

23.650,00
23.650,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.389,00

0,00

0,00

0,00

4.389,00
4.389,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

2.948,00

0,00

0,00

0,00

4.048,00
4.048,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6,00
568,00
574,00
574,00

0,00
88,00
88,00
88,00

2,00
480,00
482,00
482,00

2,00
568,00
570,00
570,00

33,33
100,00
99,30
99,30

ПА: Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

160
177

499

06020010

Средства резерве
Функција 160:
Свега за Програмску активност 0602-0009:

0,00
0,00

ПА: Стална буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

160
178

499

06020014

Средства резерве
Функција 160:
Свега за Програмску активност 0602-0010:

0,00
0,00

ПА: Управљање у ванредним ситуацијама
220
179

423

180

484

0602П1
130
181
182

421
423

Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогодa или
других природних узрока
Функција 220:
Свега за Програмску активност 0602-0014:
Пројекат: „Ефикасно управљање
имовином за успешне самоуправе“
Опште јавне услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Функција 130:
Свега за пројекат 0602-П1:

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 136 – Број 33

1

2

3

4

5

6

0602П2
130
183
184
185
186

421
423
512
515

0602П3
130
187

423

0602П4
130
187/1
187/2

5

421
512

2

06020002

188
189
190
191
192
193
194
195
196

1201

Пројекат: „Општински економски развој у
источној Србији“
Опште јавне услуге
Услуге по уговору
Функција 130:
Свега за пројекат 0602-П3:
Пројекат: „Одговорно управљање јавном
својином Града Пожаревца“
Опште јавне услуге
Стални трошкови
Машине и опрема
Функција 130:
Свега за пројекат 0602-П4:

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

185,00
3.121,00
588,00
4.488,00
8.382,00
8.382,00

185,00
679,00
0,00
0,00
864,00
864,00

235,00
235,00
235,00

0,00
0,00
0,00

646,00
646,00

185,00
808,00
517,00
0,00
1.510,00
1.510,00

100,00
25,89
87,93
0,00
18,01
18,01

329,00
329,00
329,00

329,00
329,00
329,00

140,00
140,00
140,00

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

129,00
517,00

10,00
2.712,00
2.722,00
2.722,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

Свега за Програм 15:

1.054.230,00

535.267,00

2.317,00

537.584,00

50,99

Свега за Главу 1:

4.514.122,00 1.910.013,00 29.059,00 1.939.072,00

42,96

47,30
0,00
37,03
40,71
14,66
40,61
0,00
14,29
99,81
47,77
47,77

ПА: Функционисање месних заједница
160

3

7
Пројекат: „Унапређење предуслова за
коришћење локалних социо-економских
потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и
Великом Градишту“
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Функција 130:
Свега за пројекат 0602-П2:

Укупна
средства

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

5

Опис

24. децембар 2020.

421
422
423
424
425
426
483
511
512

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Функција 160:
Свега за Програмску активност 0602-0002:

6.203,00
51,00
5.064,00
1.400,00
1.392,00
1.219,00
33,00
252,00
2.584,00
18.198,00
18.198,00

2.934,00
0,00
1.875,00
570,00
204,00
495,00
0,00
36,00
2.579,00
8.693,00
8.693,00

0,00
0,00

2.934,00
0,00
1.875,00
570,00
204,00
495,00
0,00
36,00
2.579,00
8.693,00
8.693,00

Свега за Програм 15:

18.198,00

8.693,00

0,00

8.693,00

47,77

Свега за Главу 2:

18.198,00

8.693,00

0,00

8.693,00

47,77

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

24. децембар 2020.

3
12010001

4

5

6

820
197

411

198
199
200
201

412
413
414
415

202

416

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515
523

1201П1
820
216
217
218
219

422
423
424
426

1201П2

Опис
7
ПА: Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0001:

Страна 137 – Број 33

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

74.236,00

52.413,00

684,00

53.097,00

71,52

12.372,00
888,00
1.526,00
1.573,00

8.727,00
617,00
312,00
982,00

114,00

8.841,00
617,00
499,00
982,00

71,46
69,48
32,70
62,43

1.838,00

1.365,00

1.365,00

74,27

15.991,00
3.723,00
23.924,00
12.434,00
6.030,00
7.272,00
940,00
1.031,00
260,00
7.282,00
7.038,00
3.123,00
580,00
182.061,00
182.061,00

9.338,00
743,00
10.091,00
1.829,00
1.462,00
2.860,00
727,00
98,00
1,00
988,00
4.289,00
2.024,00
522,00
99.388,00
99.388,00

112,00
108,00
287,00
1.537,00
3,00
345,00

9.450,00
851,00
10.378,00
3.366,00
1.465,00
3.205,00
727,00
156,00
1,00
988,00
4.383,00
2.024,00
522,00
102.917,00
102.917,00

59,10
22,86
43,38
27,07
24,30
44,07
77,34
15,13
0,38
13,57
62,28
64,81
90,00
56,53
56,53

39,00
2.527,00
4.627,00
95,00
7.288,00
7.288,00

0,00
231,00
876,00
0,00
1.107,00
1.107,00

26,00

26,00
26,00

26,00
231,00
876,00
0,00
1.133,00
1.133,00

66,67
9,14
18,93
0,00
15,55
15,55

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П2:

65,00
325,00
2.356,00
30,00
2.776,00
2.776,00

0,00
0,00
1.256,00
0,00
1.256,00
1.256,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1.256,00
0,00
1.256,00
1.256,00

0,00
0,00
53,31
0,00
45,24
45,24

Пројекат: Виминацијум фест – Митови
данас
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П3:

529,00
50,00
1.425,00
6.752,00
150,00
8.906,00
8.906,00

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

0,00
0,00

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

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

Пројекат: Глумачке свечаности „Дани
Миливоја Живановића“
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Функција 820:
Свега за пројекат 1201-П1:

187,00

58,00

94,00

3.529,00
3.529,00

Пројекат: Оркестар „Гвардиа“
820
220
221
222
223

422
423
424
426

1201П3
820
224
225
226
227
228

421
422
423
424
426

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 138 – Број 33

1

2

3

4

5

6

5

4
1301
13010004
810

5

229

411

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
482
511
512
523

5

Опис

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

24. децембар 2020.
Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

7
Свега за Програм 13:

9,00
201.031,00

10,00
101.751,00

11,00
3.555,00

12,00
105.306,00

13,00
52,38

Свега за Главу 3:

201.031,00

101.751,00

3.555,00

105.306,00

52,38

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА: Функционисање локалних спортских
установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Функција 810:
Свега за Програмску активност 1301-0004:

11.192,00

5.867,00

1.876,00

7.743,00

69,18

1.880,00
39,00
330,00
420,00
15.186,00
197,00
9.428,00
460,00
6.345,00
2.213,00
1.650,00
4.606,00
7.778,00
2.000,00
63.724,00
63.724,00

977,00
39,00
165,00
237,00
8.974,00
70,00
7.597,00
76,00
5.508,00
1.297,00
19,00
2.945,00
7.563,00
0,00
41.334,00
41.334,00

313,00

18,00
232,00
2.857,00
2.857,00

1.290,00
39,00
165,00
237,00
8.995,00
144,00
7.880,00
76,00
5.508,00
1.308,00
48,00
2.945,00
7.581,00
232,00
44.191,00
44.191,00

68,62
100,00
50,00
56,43
59,23
73,10
83,58
16,52
86,81
59,11
2,91
63,94
97,47
11,60
69,35
69,35

Свега за Програм 14:

63.724,00

41.334,00

2.857,00

44.191,00

69,35

Свега за Главу 4:

63.724,00

41.334,00

2.857,00

44.191,00

69,35

8.016,00

5.104,00

5.104,00

63,67

1.335,00
58,00
128,00
83,00

850,00
58,00
0,00
39,00

850,00
58,00
0,00
39,00

63,67
100,00
0,00
46,99

82,00

82,00

82,00

100,00

1.053,00
65,00
1.607,00
250,00
260,00
96,00
1,00
192,00
346,00
192,00
600,00
14.364,00

581,00
0,00
465,00
102,00
193,00
64,00
0,00
192,00
346,00
0,00
357,00
8.433,00

581,00
0,00
465,00
102,00
193,00
64,00
0,00
192,00
346,00
0,00
357,00
8.433,00

55,18
0,00
28,94
40,80
74,23
66,67
0,00
100,00
100,00
0,00
59,50
58,71

21,00
74,00
283,00

11,00
29,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
15020001

ПА: Управљање развојем туризма
473
244

411

245
246
247
248

412
413
414
415

249

416

250
251
252
253
254
255
256
256/1
256/2
257
258

421
422
423
425
426
482
483
511
512
514
523

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Залихе робе за даљу продају
Функција 473:

0,00

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економска
класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

24. децембар 2020.

1

2

3

4

5

6

15020002
259
260
261
262
263
264

421
422
423
424
426
472

1502П1
265
266
267
268
269
270
271

421
422
423
424
426
472
482

1502П2
473
272

423

1502П3
473
273

512

1502П4
473
273/1

2001

Извршено
до
30.09.2020.

9,00
14.364,00

10,00
8.433,00

3.744,00
568,00
9.690,00
2.825,00
7.532,00
31,00
24.390,00
24.390,00

2.205,00
79,00
4.263,00
2.036,00
411,00
0,00
8.994,00
8.994,00

4.257,00
420,00
11.242,00
15.841,00
3.562,00
4.000,00
113,00
39.435,00
39.435,00

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

11,00
0,00

12,00
8.433,00

13,00
58,71

0,00
0,00

2.205,00
79,00
4.263,00
2.036,00
411,00
0,00
8.994,00
8.994,00

58,89
13,91
43,99
72,07
5,46
0,00
36,88
36,88

1.707,00
0,00
5.955,00
2.656,00
1.546,00
29,00
0,00
11.893,00
11.893,00

0,00
0,00

1.707,00
0,00
5.955,00
2.656,00
1.546,00
29,00
0,00
11.893,00
11.893,00

40,10
0,00
52,97
16,77
43,40
0,73
0,00
30,16
30,16

815,00
815,00
815,00

0,00
0,00
0,00

638,00
638,00
638,00

638,00
638,00
638,00

78,28
78,28
78,28

2.411,00
2.411,00
2.411,00

1.959,00
1.959,00
1.959,00

0,00
0,00

1.959,00
1.959,00
1.959,00

81,25
81,25
81,25

Пројекат: „Израда студије истраживања и
презентације археолошке руте ’Путевима
римских императора’“
Туризам
Зграде и грађевински објекти
Функција 473:
Свега за Пројекат 1502-П4:

15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Свега за Програм 4:

96.415,00

31.279,00

638,00

31.917,00

33,10

Свега за Главу 5:

96.415,00

31.279,00

638,00

31.917,00

33,10

Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 473:
Свега за програмску активност 1502-0002:
Пројекат: Љубичевске коњичке игре

473

6

7
Свега за програмску активност 1502-0001:

Укупна
средства

ПА: Промоција туристичке понуде
473

5

Опис

Страна 139 – Број 33

511

Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Функција 473:
Свега за Пројекат 1502-П1:
Пројекат: „Уређење јавних површина у
граду у функцији побољшања туристичке
понуде“
Туризам
Услуге по уговору
Функција 473:
Свега за Пројекат 1502-П2:
Пројекат: „Израда и постављање
туристичке сигнализације на државним
путевима Града Пожаревца“
Туризам
Машине и опрема
Функција 473:
Свега за Пројекат 1502-П3:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Позиција

Економска
класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
класиф.

Раздео

Страна 140 – Број 33

3
20010001

4

5

6

911
274

411

275
276
277
278

412
413
414
415

279

416

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512

Опис
7
ПА: Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Функција 911:
Свега за програмску активност 2001-0001:

24. децембар 2020.

Укупна
средства

Извршено
до
30.09.2020.

Преузето
из
Обрасца
5

Укупно
извршено

%
извршења

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

241.966,00

179.844,00

179.844,00

74,33

40.111,00
3.251,00
1.749,00
5.710,00

29.946,00
1.991,00
437,00
3.120,00

29.946,00
1.991,00
437,00
3.120,00

74,66
61,24
24,99
54,64

2.770,00

1.756,00

1.756,00

63,39

20.267,00
1.800,00
13.423,00
2.270,00
4.000,00
60.941,00
2.738,00
430,00
200,00
13.823,00
5.410,00
420.859,00
420.859,00

12.264,00
346,00
8.416,00
765,00
1.373,00
38.788,00
2.711,00
117,00
0,00
523,00
4.679,00
287.076,00
287.076,00

187,00
1.407,00
1.407,00

12.818,00
381,00
8.593,00
792,00
1.385,00
39.031,00
2.715,00
285,00
0,00
523,00
4.866,00
288.483,00
288.483,00

63,25
21,17
64,02
34,89
34,63
64,05
99,16
66,28
0,00
3,78
89,94
68,55
68,55

Свега за Програм 8:

420.859,00

287.076,00

1.407,00

288.483,00

68,55

Свега за Главу 6:

420.859,00

287.076,00

1.407,00

288.483,00

68,55

Свега за раздео 5:

5.314.349,00 2.380.146,00 37.516,00 2.417.662,00

45,49

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

5.465.849,00 2.466.404,00 37.516,00 2.503.920,00

45,81

554,00
35,00
177,00
27,00
12,00
243,00
4,00
168,00

X

Пренос средстава са текуће буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од 1. 1. 2020.
до 30. 9. 2020.
Ред.
бр.

Позиција

1

282

423-700

2

262

424-900

3

191

424-900

4

112

463-100

Економска

Корисник

Опис

Одобравање додатних средстава
Предшколска
за куповину пакетића поводом
установа „Љубица
Новогодишњих празника деци
Вребалов“
уписаној у ПУ „Љубица Вребалов“
Одобравање додатних финансијских
Туристичка
средстава за извођење концерта
организација
поводом дочека православне Нове
године
Одобравање средстава за ангажовање
МЗ „Брадарац“ естрадних уметника за Светосавску
академију
Одобравање додатних средстава за
демонтажу и изношење старог и
ОШ „Милош
монтажу – уградњу новог котла као и
Савић“
адаптацију инсталација на новом котлу
са уградњом у школи у Пољани

Број
решења

Датум

Износ

09-061/2020-2

03.01.2020.

6.000.000,00

09-061/2020-3

03.01.2020.

4.000.000,00

09-063/2020-2

09.01.2020.

250.000,00

09-063/2020-1

09.01.2020.

359.000,00

24. децембар 2020.
Ред.
бр.

Позиција

Економска

5

196

512-200

6

196

512-200

7

7

423-419

8

112

463-200

9

289

411-300

10

158 168

425-191
512-811

11

190

423-600

12

114

463-100

13

112

463-100

14

255

482-200

15

112

463-200

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Одобравање средстава за набавку
МЗ „Бубушинац“ административне опреме, столова и
столица
Одобравање средстава за набавку
МЗ „Брежане“
административне опреме, столова и
столица
Одобравање средстава за штампање
Градоначелник књиге „Земља Браничево – села и
градови кроз векове“
Одобравање додатних средстава за
израду пројектне документације ради
реконструкције школе и конкурисања
ОШ „Свети Сава“
за средства из различитих фондова
укључујући и средства из Канцеларије
за управљање јавним улагањима
Одобравање додатних средстава за
Предшколска
отклањање недостатака на делу крова и
установа „Љубица
тераса објекта дечијег вртића „Даница“
Вребалов“
у Пожаревцу
Обезбеђење средстава за замену
улазног портала и техничко обезбеђење
објекта ради привођења намени локала
Градска управа
– канцеларије за сарадњу и послове
са дијаспором Градске управе Града
Пожаревца
Одобравање средстава за организовање
МЗ „Дубравица“ манифестације лисичијада – лов на
лисицу
Економска школа
Медицинска
школа
Политехничка
Одобравање средстава за плаћања
школа
Пожаревачка
угоститељских услуга поводом
гимназија
одржавања Светосавског бала
Техничка школа
Пољопривредна
школа Музичка
школа
OШ „Вук
Караџић“ ОШ
„Свети Сава“
ОШ „Свети
владика Николај“
ОШ „Доситеј
Одобравање средстава за плаћања
Обрадовић“
угоститељских услуга поводом
ОШ „Милош
одржавања Светосавског бала
Савић“ ОШ
„Јован Цвијић“
ОШ „Десанка
Максимовић“
ОШ „Краљ
Александар“
Туристичка
Одобравање средстава за плаћање
организација
судских такси
Одобравају се додатна средства за
израду пројектне документације,
за израду техничке документације
ОШ „Свети
Владика Никола““ школске спортске хале – Пројекат за
грађевинску дозволу и пројекат за
извођење радова

Страна 141 – Број 33

Број
решења

Датум

09-065/2020-6

17.01.2020.

295.000,00

09-065/2020-5

17.01.2020.

187.000,00

09-065/2020-4

17.01.2020.

40.000,00

09-065/2020-3

17.01.2020.

2.940.000,00

09-065/2020-2

17.01.2020.

523.341,00

09-066/2020-1

20.01.2020.

350.000,00

09-068/2020-3

24.01.2020.

130.000,00

09-068/2020-2

24.01.2020.

315.000,00

09-068/2020-1

24.01.2020.

360.000,00

09-0631.01.2020.
9/2020-13

56.040,00

09-0631.01.2020.
9/2020-12

496.000,00

Износ

Страна 142 – Број 33
Ред.
бр.

Позиција

16

112

463-200

17

205

515-100

18

200

414-300

19

14

414-419

20

114

463-100

21

206

424-300

22

213

512-600

23

196

512-300

24

196

512-200

25

196

512-200

26

167

511-241

27

217

423-400
423-600

Економска

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Број
решења

24. децембар 2020.
Датум

Одобравају се додатна средства за
израду пројектне документације за
ОШ „Јован
израду Акта о процени ризика према
09-0631.01.2020.
Цвијић“
важећој систематизацији радних
9/2020-11
места у складу са Законом о заштити
података о личности
Одобравање средстава за откуп две
Галерија Милене
09-06награђене слике са 1. Бијенала “У
31.01.2020.
9/2020-10
Павловић Барили
светлости Милене”
Одобравање средстава за исплату
Галерија Милене
09-06солидарне помоћи у случају смрти
31.01.2020.
Павловић Барили
9/2020-9
запосленог или члана уже породице
Одобравање средстава за исплату
солидарне помоћи за случај рођења
09-06Градско веће
31.01.2020.
детета за Владимира Петровића, члана
9/2020
Градског већа Града Пожаревца на
сталном раду.
Одобравање додатних средстава
за исплату помоћи у случају смрти
Пољопривредна запосленог или члана породице и за
09-0631.01.2020.
школа
исплату солидарне помоћи запосленом 9/2020-7
по основу боловања дужег од три
месеца
Обезбеђење додатних средстава за
лекарски преглед за запослене у
09-06установи на радним местима који
Народни музеј
11/2020- 10.02.2020.
у оквиру послова обављају користе
19
опрему за рад са екраном најмање пола
свог радног времена
Обезбеђење додатних средстава за
09-06куповину расветног пулта – миксета
11/2020- 10.02.2020.
Центар за културу светла са пратећом опремом, која се
користи за осветљење велике сале
18
Установе
09-06Одобравање средстава за набавку
МЗ „Бубушинац“
11/2020- 10.02.2020.
тракторске косилице
21
Одобравање средстава за набавку
09-06МЗ „Ћириковац“ административне опреме, столова и
11/2020- 10.02.2020.
столица
20
Одобравање средстава за набавку
09-06МЗ „Трњане“
административне опреме, столова и
11/2020- 10.02.2020.
столица
22
Обезбеђење фин. средстава за
прикључак на јавни водовод
09-06Градска управа хидрантске мреже посл. објекта у
18.02.2020.
13/2020-7
кругу некадашње Фабрике шећера у
Пожаревцу
Одобравање средстава у оквиру
реализације пројекта Глумачке
свечаности „Дани Миливоја
Живановића“ за услуге за домаћинство
и угоститељство односно организацију
09-06Центар за културу вечера и преноћишта за глумце,
18.02.2020.
13/2020-9
учеснике, чланове жирија, селектора,
сваке вечери манифестације, за
штампање Монографије свечаности и
штампање пропагандног и пропратног
материјала

Износ

12.000,00

448.000,00
69.000,00

56.331,00

143.894,00

32.500,00

391.000,00

285.000,00
215.000,00
230.000,00

206.176,00

1.467.000,00

24. децембар 2020.
Ред.
бр.

Позиција

Економска

28

156 159

423-419
423-621
426123

29

217 218

423-900
424-200

30

133

464-100

31

112

463-100

32

160

463-100

33

160

463-100
463-200

34

167

511-292

35

122

481-131

36

94

511-242

37

182

423-531

38

188 193
196

421-200
426-900
512-200

39

262

424-900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Обезбеђење финансијских средстава
за реализацију активности поводом
Градска управа
обележавања 190 година од оснивања
Гарде
Одобравање средстава у оквиру
реализације пројекта Глумачке
свечаности „Дани Миливоја
Живановића“ и то на име ангажовања
три радника на привремено
повременим пословима у трајању
од три месеца у циљу повећаног
обима посла у техничкој служби при
Центар за културу организацији Глумачких свечаности
„Миливоје Живановић“, исплату
хонорара на име писања монографије,
лектура, коректура и прекуцавање,
снимање документарног филма о 25.
година Свечаности и изнајмљивања
две дечије представе и филмова о
Миливоју Живановићу из Кинотеке
Србије
Обезбеђење средстава за порезе и
доприносе по основу исплаћене
Дом здравља
увећане зараде Младену Шљивићу по
пресуди суда
Одобравање додатних средстава за
накнаду трошкова у поступку заштите
ОШ „Милош
права понуђача у поступцима јавне
Савић“
набавке, а по решењу Републичке
комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки
Одобравање средстава за спровођење
Градска управа ванредних избора за одборнике
Скупштине Градске општине Костолац
Одобравање средстава за израду
пројекта рушења моста, извођење
Градска управа
радова на рушењу моста и за надзор
над извођењем радова
Обезбеђење финансијских средстава
Градска управа за прикључак семафора на Градском
стадиону
Обезбеђивање средстава за набавку
Градска управа 1.400 комада хигијенских пакета и 700
комада ланч-пакета
Обезбеђење финансијских средстава
за извођење радова на санирању штете
Градска управа на пвц водоводној цеви пречника 90
мм у улици Милоша Обилића – крак ка
Табани
Обезбеђење недостајућих средстава
за ревизију Пројекта „Ефикасно
Градска управа
урављање имовином за успешне
самоуправе“
Одобравање средстава за набавку
административне опреме, столова
МЗ „Пољана“
и столица, материјала за посебне
намене, калорифера и плинских боца
са плином
Туристичка
организација

Стављање Решења ван снаге

Страна 143 – Број 33

Број
решења

Датум

09-0613/202010

18.02.2020.

640.000,00

09-0618.02.2020.
13/2020-8

1.434.000,00

Износ

09-0617/202025

28.02.2020.

927.100,00

09-0617/202024

28.02.2020.

82.500,00

09-0603.03.2020.
21/2020-1

7.800.000,00

09-0603.03.2020.
21/2020-2

5.130.000,00

09-0612.03.2020.
30/2020-1

140.132,00

09-0631/20201-1

19.03.2020.

2.100.000,00

09-0619.03.2020.
31/2020-3

68.316,00

09-0608.04.2020.
40/2020-3

88.478,00

09-0608.04.2020.
40/2020-2

193.200,00

09-0640/202074

08.04.2020. -4.000.000,00

Страна 144 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ред.
бр.

Позиција

40

167

511-292

Градска управа

41

114

463-200

Пољопривредна
школа

42

160

463-100

Градска управа

43

154

421-311

Градска управа

44

154

421-211

Градска управа

45

463-100
463-200

114

Музичка
школа „Стеван
Мокрањац“

46

463-100

112

ОШ „Доситеј
Обрадовић“

47

451-191

137

Градска управа

48

167

511-292

Градска управа

49

196

512-200

МЗ „Кличевац“

Одобравање додатних средстава за
набавку административне опреме

50

196

512-200

МЗ „Васа
Пелагић“

Одобравање додатних средстава за
набавку административне опреме,
столова и столица

51

112

463-100

ОШ „Краљ
Александар“

Одобравање додатних средстава за
исплату јубиларних награда

52

112

463-100

ОШ „Јован
Цвијић“

Одобравање додатних средстава за
исплату јубиларних награда

Економска

Корисник

53

157

424-911

Градска управа

54

196

512-200

МЗ “Булевар”

Опис
Обезбеђење финансијских средстава за
прикључак на дистрибутивни систем
електричне енергије Црпне станице
Пољана – Лучица и прикључак на
дистрибутивни систем електричне
енергије СТС 10/04 кб „Пољана 4“
Одобравање средстава за
извођење радова на превезивању
и реконструкцији дела интерне
водоводне мреже у склопу комплекса
школске економије
Одобравање средстава за
предфинансирање пројекта „Steps to
inclusion“, активности на укључивању
и оснажавању Рома и Ромкиња у
заједницу на локалном нивоу
Обезбеђивање средстава на име
плаћања дела рачуна за месец март и
април 2020. године за услуге водовода
и канализације
Обезбеђивање средстава на име
плаћања утрошене електричне енергије
за март месец у објектима у Шећерани
Одобравање додатних средстава за
урбанистичке и геодетске услуге –
израда пројекта препарцелације за
формирање грађевинске парцеле
Одобрење додатних средстава на
текућим поправкама и одржавању
опреме
Одобравање додатних средстава ЈП
„Љубичево“ за накнаду штете у виду
разлике зараде Живковић Бојану по
пресуди Основног суда у Пожаревцу
број 30 П1.140/16 од 6. 2. 2020. године
и трошкове поступка
Издвајање додатних финансијских
средстава за изградњу и прикључак
на дистрибутивни систем електричне
енергије – промена са монофазног на
трофазни прикључак МЗ „Брадарац“

Одобрење додатних средстава за
потребе уклањања неексплодираних
убојних средстава на Новом гробљу у
Пожаревцу
Одобравање средстава за набавку
административне опреме, 13 столова и
61 столице

Број
решења

24. децембар 2020.
Датум

Износ

09-0615.04.2020.
45/2020-4

406.547,00

09-0615.04.2020.
45/2020-2

416.388,00

09-0615.04.2020.
45/2020-1

168.081,00

09-0627.04.2020.
48/2020-4

1.500.000,00

09-0627.04.2020.
48/2020-5

3.000.000,00

09-0605.05.2020.
50/2020-3

164.000,00

09-0605.05.2020.
50/2020-2

500.000,00

09-0657/202017

20.5.2020.

754.172,00

09-0663/202018

01.06.2020.

29.874,00

01.06.2020.

297.000,00

01.06.2020.

124.600,00

01.06.2020.

245.797,00

01.06.2020.

42.389,00

09-0603.06.2020.
66/2020-4

1.000.000,00

09-0603.06.2020.
66/2020-6

240.000,00

09-0663/202016
09-0663/202017
09-0663/202014
09-0663/202015

24. децембар 2020.
Ред.
бр.

Позиција

Економска

55

196

512-300

56

196

512-300

57

256/1

511-400

58

114

463-200

59

116

463-200

60

167

511-451

61

256/2

512-600

62

205

423-900

63

160

463-100

64

129

481-941

68

166

485-119

66

167

511-421

67

167

511-292

68

112

463-100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Одобравање средстава за набавку
опреме за пољопривреду – трактора за
кошење траве
Одобравање средстава за набавку
опреме за пољопривреду – моторне
косилице, два моторна тримера,
МЗ „Дубравица“
моторне тестере, са пратећим алатом
за одржавање истих, за кошење траве и
одржавање зелених површина
Туристичка
Одобравање додатних средстава за
организација
пројекат за израду старт машине
Пожаревачка
Одобравање додатних средстава за
гимназија
отклањање квара на водоводној мрежи
Обезбеђење средстава за прикључак
Центар за
Центра за социјални рад у Пожаревцу
социјални рад
на секундарну мрежу јавног водовода и
фекалне канализације
Обезбеђење средстава за израду
урбанистичког пројекта за потребе
Градска управа просторног уређења терена и изградњу
спортских објеката на к.п. бр. 2237/1
КО Пожаревац
Одобрење додатних финансијских
Туристичка
средстава за куповину потапајуће
организација
пумпе
Одобравање додатних финансијских
средстава на име ангажовања 3
радника по уговору о привременим
Центар за културу
и повременим пословима у оквиру
Летњег програма на период од 3
месеца
Одобравање средстава за помоћне
канцеларијске услуге за потребе
Градска управа
редовног функционисања Скупштине
Градске општине Костолац
Одобрење додатних средстава за
наставак реализације пилот пројекта
Градска управа
лични пратилац детета и ученика
којима је потребна додатна подршка
Одобрење додатних средстава за
потребе исплате накнаде штете настале
на површини јавне намене Павковић
Градска управа
Миленку из Костолца по Вансудском
поравнању број 07-40-1061/20 д
09.06.2020. године
Обезбеђење средстава за плаћање
трошкова стручне контроле пројектне
документације за постројење за
Градска управа
пречишћавање отпадних вода –
Пожаревац на к.п. бр. 6876/9 и 6876/2,
КО Пожаревац
Одобравање средстава за прикључак
на дистрибутивни систем електричне
Градска управа енергије објекта Топлотна подстаница
Моравска број 22 у Пожаревцу,
к.п.2285/1, 2406/1 К. О. Пожаревац
Одобравање средстава за објављивање
ОШ „Десанка
Максимовић“
огласа о јавним набавкама
МЗ „Батовац“

Број
решења

Страна 145 – Број 33
Датум

Износ

09-0603.06.2020.
66/2020-7

290.000,00

09-0603.06.2020.
66/2020-8

220.000,00

09-0608.06.2020.
68/2020-3
09-0608.06.2020.
68/2020-2

192.000,00
493.900,00

09-0671/202014

12.06.2020.

472.000,00

09-06-72/202012

18.06.2020.

810.000,00

09-0672/202014-1

18.06.2020.

345.600,00

09-0672/202013

18.06.2020.

449.294,00

09-0630.06.2020.
73/2020-5

650.000,00

09-0630.06.2020.
73/2020-4

1.000.000,00

09-0630.06.2020.
73/2020-3

604.047,00

09-0630.06.2020.
73/2020-2

858.815,00

09-0615.07.2020.
79/2020-6

157.812,00

09-0615.07.2020.
79/2020-7

30.983,00

Страна 146 – Број 33
Ред.
бр.

Позиција

69

112

463-100

70

112

463-100

Економска

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Одобравање додатних средстава за
отпремнине и помоћи и медицинско
ОШ „Свети
владика Николај“ лечење запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи
ОШ „Јован
Цвијић“

71

122

481-131

Градска управа

72

112

463-100

ОШ „Доситеј
Обрадовић“

73

167

511-292

Градска управа

74

192

425-100

МЗ „Баре“

75

114

463-100

Музичка
школа „Стеван
Мокрањац“

76

187/1 187/2

421-111
512111
512221

Градска управа

77

3

414-311

Градоначелник

78

132/1 132/4

421-111
512-221

Градска управа

79

203

421-200
421-300

Галерија Барили

80

119

463-100

Центар за
социјални рад

Одобравање додатних средстава за
исплату јубиларне награде

Број
решења

24. децембар 2020.
Датум

Износ

09-0615.07.2020.
79/2020-8

32.548,00

09-0679/202013

88.325,00

15.07.2020.

Обезбеђивање новчаних средстава
Црвеном крсту за адаптацију
09-0627.07.2020.
унутрашње инсталације централног
87/2020-1
Дома Црвеног крста
Одобравање додатних средстава за
текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, за радове везане за разбијену
09-06шахту у школском дворишту и редовно
116/2020- 19.08.2020.
функционисање до краја 2020. године
2
и за текуће поправке и одржавање
опреме, за исплату ПДВ-а по рачуну
„Wood tech“ Обреновац
Одобрење финансијских средстава за
прикључак на дистрибутивни систем
09-06електричне енергије објекта Центар за
127/2020- 03.09.2020.
сакупљање и сепарацију комуналног
8-1
отпада, Пожаревац, к.п. 18596 К.О.
Пожаревац
09-06Одобравање средстава за набавку
127/2020- 03.09.2020.
водокотлића за мокри чвор
6
Одобравање додатних средстава за
09-06исплату солидарне помоћи у случају
127/2020- 03.09.2020.
смрти запосленог или члана уже
7
породице
Одобрење средстава за реализацију
активности предвиђених Уговором
о наменској донацији средстава број
011-40-1201-2020 од 4. 6. 2020. године
09-06Уговором о коришћењу бесповратних
127/2020- 03.09.2020.
средстава Буџетског фонда за
23-2
доделу годишње награде за најбољу
општинску/градску управу број 01-01220 од 18. 3. 2020. године
Одобрење средстава за исплату
отпремнине Драгану Ћурчији,
помоћнику градоначелника Града
09-06Пожаревца за област заштита животне 127/2020- 03.09.2020.
средине због престанка функције и
13
радног односа и одласка у старосну
пензију
Обезбеђење финансијских средстава
за реализацију Пројекта „Унапређење
09-06квалитета живота у граду Пожаревцу
130/2020- 09.09.2020.
кроз успостављање ефикасних
5-2
социјалних услуга“
Издвајање додатних финансијских
09-06средстава за измирење трошкова за
130/2020- 09.09.2020.
струју и воду
6
Одобравање средстава за набавку
09-06медицинског и лабораторијског
133/2020- 11.09.2020.
материјала за спречавање ширења
13
пандемије вируса COVID 19

471.620,00

146.800,00

3.106.536,00

5.020,00

69.789,00

462.000,00

269.000,00

155.000,00

117.466,00

300.000,00

24. децембар 2020.
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Ред.
бр.

Позиција

Економска

Корисник

81

188

421-300

МЗ Ћириковац

Опис
Одобравање средстава за плаћање
рачуна за воду

82

167

511-292

Градска управа

83

167

511-292

Градска управа

84

112

463-100

ОШ Свети Сава

85

190

423-700

МЗ Брежане

Одобрење финансијских средстава
за замену старих и израду нових
електричних инсталација у стамбеној
јединици – бараци површине 33
м2 у улици Трг Радомира Вујовића
број 2А/2 у Пожаревцу додељеној
социјално угроженој породици
Одобрење финансијских средстава за
прикључан на дистрибутивни систем
електричне енергије објекта Црпне
станице Лучица
Додатна средства за помоћ у
медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице и друге помоћи
запосленом
Додатна средства за репрезентацију
за организацију и спровођење
Октобарских свечаности, спомен марш
– трагом Вардараца
УКУПНО:
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Број
Датум
решења
09-06133/2020- 11.09.2020.
15

Износ
349.700,00

09-06160/2020- 25.09.2020.
31

62.093,00

09-06160/2020- 25.09.2020.
25-1

720.415,00

09-06160/2020- 25.09.2020.
23

19.100,00

09-06160/2020- 25.09.2020.
22

50.000,00
56.349.719,00

XI

Пренос средстава са сталне буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од 1. 1. 2020.
до 30. 9. 2020. године
Ред.
Позиција
бр.

Економска

Корисник

1

159

426-919

Градска управа

2

156

423-911

Градска управа

3

159

426-919

Градска управа

4

159

426-919

Градска управа

5

159

426-919

Градска управа

6

159

426-919

Градска управа

7

159

426-919

Градска управа

Опис
Одобравање средстава за куповину
средстава за дезинфекцију улица
на бази хипохлорита или сличних
средстава на бази хлора у течном
облику у количини од 2.000 литара,
сходно уведеном ванредном стању и
пандемији изазваној CORONA – 19
вирусом
Одобравање средстава за дезинфекцију
простора и површина свих јавних
установа, јавних предузећа, возила,
стамбених заједница у Пожаревцу
и Костолцу и по потреби и других
објеката и површина
Одобравање средстава за набавку
разблаженог алкохола 70% VOL. 1/1
Одобравање средстава за набавку
заштитне опреме за месец април 2020.
године
Одобравање средстава за набавку
222 литара алкохола 70% VOL. 1/1, а
сходно уведеном ванредном стању и
пандемији изазваној CORONA – 19
вирусом.
Одобравање средстава за набавку 450
прслука за волонтере
Одобравање средстава за набавку
заштитних пултова за потребе заштите
запослених Градске управе Града
Пожаревца и Полицијске управе
Пожаревац
УКУПНО:

Број решења

Датум

Износ

09-0636/2020-2

26.03.2020.

792.000,00

09-0637/2020-2

31.03.2020.

2.000.000,00

09-0637/2020-1

31.03.2020.

276.480,00

09-0637/2020-3

31.03.2020.

317.000,00

09-0639/2020-2

07.04.2020.

49.560,00

09-0645/2020-3

15.04.2020.

318.600,00

09-0650/2020-1

05.05.2020.

357.180,00
4.110.820,00
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XII

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД
1. 1. – 30. 9. 2020. ГОДИНЕ

Упоређивањем добијених података од стране свих
индиректних корисника по наменама појединих расхода, са подацима исказаним у пословним књигама
трезора, може се закључити да код највећег броја
корисника нема одступања у исказивању примљених
средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни корисници
буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним
износима, и да су та средства на идентичан начин
исказана и у њиховим пословним књигама. Неслагање бележимо за износ пренетих средстава 30. септембра 2020. године које корисници средстава буџета
Града Пожаревца нису успели да реализују тако да
су њихови трошкови за те износе мање исказани у
Обрасцу 5 што ће се у наредном периоду реализацијом пренетих средстава усагласити и исправити.
На Консолидованом рачуну трезора Града
Пожаревца на дан 30. 9. 2020. године налази се
1.789.147.101,61 динарa неутрошених средстава. Од
наведеног износа на рачуну Извршења буџета Града
Пожаревца налази се 1.756.391.570,69 динара, а остатак на рачунима индиректних буџетских корисника.
На дан 30. 9. 2020. године износ од 1.500.000.000,00
динара пласиран је у пословним банкама, а преостали износ до 1.789.147.101,61 динара обезбеђује неометану дневну ликвидност КРТ-а Града Пожаревца.
По Извештају о извршењу Одлуке о буџету Града
Пожаревца за период јануар–септембар 2020. године
укупни приходи, примања и пренета средства износе
4.292.464 хиљада динара, а укупни расходи 2.503.920
хиљада динара. По томе би на консолидованом рачуну требало да буде 1.788.544 хиљада динара. Разлика
од 603 хиљада динара настала је као резултат преноса средства из буџета Града Пожаревца корисницима који нису успели да их реализују у посматраном
периоду, новчаних прилива за наплаћена средства
која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9, као и
новчаних одлива за износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 4, 5 и 6.
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Овај извештај објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број: 011-06-229/2020-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.
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На основу чл. 32. став 1. тачка 6) и 66. ст. 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 38) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за младе
Града Пожаревца за период 2021–2025. године, који
је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

17
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН

за младе Града Пожаревца за период
2021–2025. године

УВОД
УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Локални акциони план за младе Града Пожаревца
јесте документ који ће своју вредност потврдити у
годинама пред нама.
Његова вредност уобличена је на пажљивом ослушкивању потреба младих људи, али и њихових сугестија какву будућност желе за средину у којој су рођени да би имали услове да у њој и наставе да живе.
Друштвени односи и функционисање државе јесу
изузетно комплексан посао, са много изазова. На
путу тог подухвата нема неважних делова, али уверен сам да је брига за младе сам темељ дугорочног
развоја. Тај задатак није исти у односу на протекле
векове, деценије, па и године.
Сведоци смо убрзаног развоја информационе технологије и чињенице да свет ујутру није исти као
онај који смо оставили синоћ пред спавање. Захваљујући ИТ технологији комплексни проблеми се брзо
решавају али се и отварају нове могућности, готово
светлосном брзином.
Како у свету, тако и код нас, тај муњевити развој
могу да испрате само млади људи и овај документ
има за циљ да им у тој области широм отвори врата.

24. децембар 2020.
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Локални акциони план за младе Града Пожаревца
имаће прилике да покаже колико је био визионарски.
Ипак, уколико га не будемо спроводили широм отворених очију за свет који се мења из секунда у секунд,
нећемо бити у прилици да на том путу будемо ближе
локомотиви.
Поред стабилног посла и једнаких шанси за
остваривање егзистенције младих, овим документом
желимо да побољшамо и квалитет друштвеног живота који води до оне неопипљиве али веома важне
категорије – личне и породичне среће.

ВИЗИЈА И СВРХА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА МЛАДЕ

„Желимо да Град Пожаревац буде подржавајуће и
подстицајно окружење за раст и развој срећних и задовољних младих, у коме ће они јачати и оснаживати
своје способности, таленте, знања и вештине ради
достизања њихових пуних капацитета, како би били
активни учесници у друштву и доносили квалитетнe,
информисанe одлукe.“
Како бисмо осигурали да претходна визија не буде
само замисао, Радна група за израду Локалног акционог плана за младе за период 2021–2025. године (у
даљем тексту ЛАП) предузела је свеобухватне мере и
активности како би дошла до веродостојних закључака
на који начин се можемо приближити наведеној визији.
Наше истраживање које нам је дало потребне информације о младима у Граду Пожаревцу, капацитетима које имају организације и институције које раде
са младима, као и локална заједница, је обухватило
један веома широк обим питања, дилема и проблема
који одликују и „притискају“ младе данас. У питању
је истраживање многих међуповезаних аспеката онога што чини једно интегрисано, целовито или специфично искуство младих у савременом друштву:
од квалитета живота, здравља и слободног времена,
преко образовања и запошљавања, све до друштвеног активизма и специфичне културе младих. Наша
намера састојала се у томе да на један што свеобухватнији начин маркирамо затечено стање и изазове
пред овом кључном узрасном групом у нашем граду,
али и у ширем друштву.
У циљу добијања што релевантнијих података,
Радна група за израду ЛАП-а обухватила је следеће
основне законе, стратегије и документа на локалном
и националном нивоу који се тичу младих:
Закон о младима, Република Србија, 2007. („Службени гласник РС“, бр. 50/11)
Националну стратегију за младе за период 2015–
2025. године, МОС, 2015.
Речник омладинске политике, НАПОР, 2018.
Положај и потребе младих у Републици Србији
2019, ЦеСИД, 2019.
Алтернативни извештај о положају и потребама
младих у Републици Србији 2020, КОМС, 2020.
Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца,
Град Пожаревац, 2017. као и друге важеће законе и
стратегије Републике Србије.

Страна 149 – Број 33

На основу добијених података креиран је Локални
акциони план за младе Града Пожаревца за период
2021–2025. године, који ће покушати да да стратешки оквир за реализацију активности, програма и
пројеката којим ће одговорити на исказане потребе
младих у нашем граду.

1. НАЦИОНАЛНИ ОКВИР ОМЛАДИНСКЕ
ПОЛИТИКЕ

Омладинска политика подразумева све мере и активности усмерене на побољшање положаја младих
које полазе од потреба младих, а које спроводе различити актери омладинске политике, односно државни органи, установе и удружења. Циљ омладинске политике
јесте унапређење животних услова младих особа, као
и да омогући партиципацију младих у свим аспектима
политичког и социјалног живота. Омладинска политика
односи се на социјална, културна, политичка, образовна
и сва остала питања од значаја за младе особе.
У Републици Србији, oву политику дефинише Влада
у сарадњи са актерима омладинске политике и младима,
дефинишући положај и улогу младих особа у друштву,
као и одговорности јавних институција и друштва према младима. Омладинска политика спроводи се и на
локалном нивоу, на начин који мора бити усаглашен са
националним оквиром. Јединице локалне самоуправе
усвајају локалне омладинске политике које се баве разноврсним темама и областима, као и потребама и проблемима младих специфичним за одређену територију.
Млади, односно омладина су све особе од навршених 15 до навршених 30 година, према важећем
Закону о младима. Важно је напоменути да се дефиниција ове категорије становништва може разликовати од државе до државе. Најједноставнији начин дефинисања појма младих је на основу узрасне
категорије, како је учињено и у случају Републике
Србије. У Националној стратегији за младе под појмом „млади“ подразумева се фаза живота између
детињства и одраслог доба. Младост се дефинише
као посебно животно раздобље у којем се, поред
биолошког и психолошког сазревања, одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу.
Овај процес траје док се не достигне одговарајући
степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности, мада свака од поменутих карактеристика
подлеже индивидуалним мерилима.
Овај ЛАП се односи на све младе који живе, раде,
школују се или бораве на територији Града Пожаревца.

1.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
1.1.1. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА

Министарство омладине и спорта је ресор Владе
задужен за омладину и спорт, основан 15. маја 2007.
године, и од тада организација министарства није
мењана.

Страна 150 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У оквиру министарства, послови везани за младе
врше се у оквиру сектора за омладину.
У Сектору за омладину обављају се послови који
се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике; спровођење националне политике и
припрему и спровођење националне стратегије за
младе, као и на акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и удружују и да
учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса
младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за
запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским
организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова
у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду
и промовисање омладинске политике и омладинских
организација и удружења; омогућавање омладинским
организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за
младе у иностранству; праћење и процену места и
улоге младих у Републици Србији; стварање услова
за оснивање и рад канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија
за младе на локалном нивоу; праћење спровођења
омладинске политике на свим нивоима власти; као
и друге послове из делокруга Сектора.

1.1.2. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Локална самоуправа или јединица локалне самоуправе је општина, град или град Београд. Локалне
самоуправе имају статус правног лица и представљају аутономне системе управљања јавним пословима
који су у њиховој надлежности, а који су од интереса
за локално становништво, на мањој територијалној
јединици државе.

1.1.3. САВЕТ ЗА МЛАДЕ

У складу са Законом о младима, Одлуком Владе
Савет за младе је образован 24. јануара 2014. године,
а конституисан на седници одржаној 24. фебруара
2014. године.
Основни задатак Савета је подстицање и усклађивање активности у вези са развојем, остваривањем и
спровођењем омладинске политике, предлагање мера
за њено унапређење, као и предлагање мера за усклађивање и координисање активности министарстава и
других органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске
политике, у складу са стратешким и законским актима
из ове области. Kао саветодавно тело Владе, Савет
обезбеђује да се глас младих чује и уважи, тако да млади могу учествовати у изради, спровођењу и праћењу
реализације јавних политика. Савет за младе функционише на основу Пословника о раду Савета за младе.
Савет за младе Града Пожаревца је стално радно тело Скупштине Града Пожаревца. На наредној
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Скупштини Града Пожаревца биће формиран Савет
за младе у новом саставу.

1.1.4. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Локална Канцеларија за младе је део градске/општинске управе задужен за координацију локалне
омладинске политике у свим областима од значаја за
младе, а у складу са специфичним потребама своје
друштвене заједнице.
КЗМ осигурава и ствара повољно окружење за
институционални развој омладинске политике на
локалном нивоу. КЗМ координира тј. умрежава релевантне актере, координира изградњом капацитета
удружења младих и за младе и неформалних група
младих на локалном нивоу, прикупља средства, повезује секторске политике на локалном нивоу, утиче
на буџетске алокације других сектора и осигурава
спровођење ЛАП-а, који је кључни документ за спровођење омладинске политике на локалном нивоу.
Локалне канцеларије за младе представљају локални сервис младих у оквиру јединица локалне
самоуправе који има кључну улогу у спровођењу
Националне стратегије за младе на локалном нивоу.
Град Пожаревац – Градска управа Града Пожаревца у овом тренутку у својој систематизацији има
систематизовано радно место – послови локалне
Канцеларије за младе. Канцеларија за младе је функционисала у претходном периоду, али је престала
са радом, те је њено поновно успостављање један
од приоритетних задатака и овог Локалног акционог
плана. Локални акциони план за младе Града Пожаревца 2021–2025.година, предвиђа изналажење
адекватног простора за ове активности и редовно
функционисање у наредном периоду.

1.1.5. НАДЛЕЖНИ НАЧЕЛНИК/ЧЛАН ВЕЋА
ЗА МЛАДЕ

Надлежни начелник/члан већа је особа из органа
општине/града (већа или управе) задужена за делокруг послова који се тичу младих и омладинске
политике.
Члан Градског већа задужен за младе, спорт и туризам у Граду Пожаревцу тренутно је Милан Јовић.

1.1.6. УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА
ЗА МЛАДЕ, НЕФОРМАЛНЕ ГРУПЕ
И ЊИХОВИ САВЕЗИ

Ради обављања омладинских активности, унапређења услова за лични и друштвени развој младих према њиховим потребама и могућностима и
укључивања младих у друштвени живот заједнице
и њиховог информисања, могу се оснивати удружења
младих и удружења за младе, у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења.
Удружење младих је удружење које је уписано у
регистар и делује у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења, а чије
чланство чини најмање две трећине младих и чији
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су циљеви или област остваривања циљева усмерени
на младе.
Удружење за младе је удружење које је уписано у
регистар и делује у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења, а чији
су циљеви или област остваривања циљева, поред
осталог, усмерени и на младе.
Млади могу да се удружују и у неформална удружења чији су циљеви или област остваривања циљева усмерени на младе, а која делују у складу са
законом којим се уређује оснивање и правни положај
удружења.
Удружења су најчешћи испоручиоци услуга за
младе, како на локалном, тако и на националном нивоу, које држава, покрајина, град, општина или месна
заједница не достављају младима, а које су одговор и
интервенција на растуће и актуелне проблеме младих
људи и могућности развоја у локалним срединама.
Сва регистрована удружења младих и удружења
за младе могу се, ради остваривања заједничких циљева и интереса, удруживати у савезе чији су циљеви
и област остваривања циљева усмерени на младе.
Стубови омладинске политике у Србији су и савези који су партнери МОС-у у планирању и реализацији омладинске политике у Србији. То су Кровна
организација младих Србије (КОМС), Национална
асоцијација практичара/ки омладинског рада (НАПОР) и Национална асоцијација канцеларија за младе (Национална KЗМ).

НАЦИОАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ (НАЦИОНАЛНА KЗМ)

Национална асоцијација канцеларија за младе је
савез градова и општина Републике Србије које имају канцеларију за младе и активно се баве развојем
омладинске политике на локалном нивоу. Активности Националне KЗМ се обављају у сарадњи са локалним и националним партнерским институцијама
и организацијама, надлежним министарствима и
другим телима која се баве омладинском политиком.

КРОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЛАДИХ
СРБИЈЕ (КОМС)

Кровна организација младих Србије (енгл.
National Youth Council of Serbia) је највише независно представничко тело младих у Србији, чија
је мисија да заступа интересе младих развијајући
партнерски однос са државом, међусекторску и међународну сарадњу, подстичући активно учешће
младих и организациони развој својих организација
чланица. КОМС је савез удружења младих и за младе
и њихових савеза са читаве територије Републике
Србије, а у својим саветима окупља и представнике
подмладака парламентарних политичких странака и
представнике младих чланова синдиката.
КОМС је основан 2011. године, а 2012. је примљен у Европски форум младих (EYF).
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НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА
ПРАКТИЧАРА/КИ ОМЛАДИНСКОГ РАДА
(НАПОР)

Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада је струковни и репрезентативни савез
удружења која спроводе омладински рад, као и омладинских радника на националном нивоу. Мисија НАПОР-а је стварање и развијање услова за осигурање
квалитета и препознавање омладинског рада у циљу
развоја потенцијала младих и омладинских радника, који доприносе добробити локалне заједнице и
друштва. НАПОР је непрофитни, нестраначки савез
удружења грађана који се залаже за систематску бригу о младима, промовише сигурно окружење и могућности за лични и социјални развој младих како би
постали активни чланови друштва. Од 2019. године,
занимање омладински радник сматра се занимањем
и има своју шифру у Јединственом кодексу шифара
за евиденцију Националне службе за запошљавање. Ово занимање уписано је под шифром 3412.03.
Омладински радник је стручно лице, ангажовано у
организацијама цивилног друштва/институцијама/
локалној самоуправи, које спроводи активности
омладинског рада, а чије су компетенције дефинисане стандардима занимања у области омладинског
рада. Kомпетенције се могу стећи кроз формално,
неформално и информално образовање и учење.

1.2. НОРМАТИВНИ ОКВИРИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
1.2.1. ЗАКОН О МЛАДИМА

Закон о младима усвојен је 2011. године. Овај
закон уређује мере и активности које предузимају
Република Србија, аутономна покрајина и јединице
локалне самоуправе у циљу унапређења друштвеног
положаја младих и стварања услова за остваривање
потреба и интереса младих у свим областима које су
од интереса за младе. Закон о младима има за циљ
стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању
потенцијала, на добробит појединца и друштва. Закон прецизира специфичности омладинске политике
и омладинског сектора и дефинише улоге актера у
области омладинске политике.

1.2.2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА
МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2025. ГОДИНЕ

Влада Републике Србије је 27. фебруара 2015. године усвојила „Националну стратегију за младе за
период од 2015. до 2025. године“ (у даљем тексту
НСМ) чиме је престала да важи претходна стратегија.
НСМ је основни документ на основу кога се
креира ЛАП. НСМ дефинише области деловања,
стратешке циљеве, специфичне циљеве и очекиване
резултате у оквиру сваке тематске области које се
тичу младих.
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Принципи по којима се води НСМ су:
1. Подршка личном и друштвеном оснаживању
младих,
2. Поштовање људских и мањинских права, равноправност и забрана дискриминације,
3. Једнаке шансе за све,
4. Значај младих и њихове друштвене улоге,
5. Активно учешће младих и сарадња,
6. Друштвена одговорност и солидарност.
Стратешки циљеви НСМ су:
1. Запошљивост и запосленост младих жена и
мушкараца,
2. Kвалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативност
младих,
3. Активно учешће младих жена и мушкараца у
друштву,
4. Здравље и благостање младих жена и мушкараца,
5. Услови за развијање безбедносне културе младих,
6. Подршка друштвеном укључивању младих из
категорија у ризику од социјалне искључености,
7. Мобилност, обим међународне сарадње младих
и подршка младим мигрантима,
8. Систем информисања младих и знање о младима,
9. Kоришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.

1.2.3. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕ

Локални акциони план за младе је стратешки општински/градски документ који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају
на специфичне потребе младих одређене средине.
Локалним акционим планом обезбеђује се допринос
спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као и других секторских стратегија које утичу на живот младе особе,
те међународних докумената из области омладинске
политике. Локалне самоуправе кроз процес израде и
спровођења ЛАП-а за младе обезбеђују: планско и
дугорочно задовољење потреба младих креирањем
мера и услуга прилагођених потребама младих у
локалној средини; економичније коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких и људских);
унапређење сарадње локалних институција и организација њиховим умрежавањем; економичније и
ефикасније коришћење општинског буџета намењеног омладинским програмима; могућност успешног
коришћења алтернативних извора финансирања.
Локални Акциони план за младе Града Пожаревца
представља скуп вредности, општих и специфичних
циљева којима Град Пожаревац планира да побољша
квалитет живота младих, као и стандарде реализације локалне Омладинске политике. Овај документ
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садржи свеобухватан структуриран приступ изградњи социјалних, економских, образовних, културних
и других услова за квалитетан развој младих.
Израда овог плана за младе је наставак реализације претходног плана, али и нове анализе потреба, положаја и ставова младих у Пожаревцу, спроведеног
кроз истраживања капацитета локалних институција
и организација, као и анализом значајних докумената
Омладинске политике на националном и регионалном нивоу.
Локални акциони план за младе се односи на
младе особе између 15 и 30 година животне доби.
Текст овог плана примењиваће се на све младе, без
икакве дискриминације, посебно у односу на родне
идентитете, сексуалну оријентацију, етничке, расне,
националне, социјалне и културне мањине, али и у
односу на место становања (град/село). Део мера
овог плана посвећен је подизању квалитета живога
младих из осетљивих група. Начело овог плана је
омогућити једнак приступ програмима и услугама
свим групама младих.
Локални Акциони план за младе Града Пожаревца
за период 2021–2025. године (јесте документ који,
на предлог Комисије и Градског већа, доноси Скупштина Града Пожаревца, а којим се уређује: активно
учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетна постигнућа младих,
подстицање и развијање формалног и неформалног
образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих,
одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање безбедности и здравља младих
и других активности и области од значаја за младе.
ЛАП-ом се одређују конкретне мере и активности
чијом реализацијом ће се обезбедити подршка:
- подстицању младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку
омладинским активностима, омладинском раду
и неформалном образовању на територији Града;
- подстицању Удружења младих, Удружења за
младе и Савеза да учествују у спровођењу омладинске политике, укључујући изградњу капацитета Удружења младих на територији Г рада;
- стварању услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, бављење
спортом, неговање здравих и безбедних стилова
живота, спровођење волонтерских активности,
организацију обука, семинара и манифестација
од значаја за запошљавање и усавршавање младих, као и за потребе младих у области културе
и активностима и пројектима којима се подстиче
одрживи развој и заштита животног окружења.
Реализација Акционог плана за младе темељи се
па начелима разумевања потреба младих, партнерстава са младима и другим друштвеним чиниоцима,
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укључености интересних друштвених актера, али и
транспарентности и одговорности носилаца Омладинске политике у испуњавању циљева ове стратешке визије унапређења положаја и квалитета живога
младих у Пожаревцу.
Подаци добијени националним али и локалним
истраживањима о потребама и положају младих,
указују да се млади данас суочавају са многим изазовима и да је положај младих у Србији и даље далеко од задовољавајућег. Стога је неопходно пружити
континуирану, системску подршку младима, од републичког до локалног нивоа, ради стварања укупног
амбијента у коме ће се положај младих побољшати.
Основни циљ свих субјеката укључених у питања младих јесте да се заједно помогне младима у
остваривању њихових животних планова и у проналажењу свог места у друштву, јер су они најважнија
инвестиција у будућност и развој, пре свега локалних
заједница.

1.2.4. ПРОЦЕС, КОМИСИЈА И ТЕХНИЧКА
ПОДРШКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
ЗА ПЕРИОД 2020–2025. ГОДИНЕ

Решењем Градског већа бр. 09-06-179/2020-24 од
16. 10. 2020. године формирана је Комисија која је
за задатак имала израду Локалног акционог плана за
младе у следећем саставу:
1. Маја Марић, представница удружења Креативно-забавна радионица за младе „Урбан Стреам“
из Пожаревца, председница,
2. Милан Јовић, члан Градског већа Града Пожаревца задужен за ресор спорт, омладина и
туризам, члан,
3. Сања Новаковић, педагог, чланица,
4. Валентина Миланов, професорка предузетништва, чланица,
5. Зоран Јовић, Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац,
члан,
6. Срђан Стефановић, Одељење за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца,
члан.
Координатор Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период
2021-2025. године је Дејан Крстић, члан Градског
већа задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене
делатности.
Радна група је имала 5 састанака у просторијама
Градске управе, на којима су расподељени задаци,
задужења и обавезе.
Процес израде Локалног акционог плана за младе
састојао се из 5 фаза:
1. Креирање активности на прикупљању и анализи података и реализацији истраживања положаја, потреба и ставова младих. Основни циљ
истраживања је добијање информација које су
уврштене у стратешку анализу области у Локал-
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ном акционом плану за младе, као и добијање
шире слике о проблемима младих за које они
сматрају да су приоритетне; затим какве ставове имају према свим дефинисаним областима.
Истраживање је спроведено путем онлајн упитника за младе. У истраживању су учествовале
све средње школе у Граду Пожаревцу.
2. Истраживање стања у локалној заједници према институцијама и организацијама. У циљу
истраживања свим релевантним институцијама
и организацијама послат је упитник са интересним областима њиховог деловања. Представници/е институција, организација, као и неформалних група младих су били у могућности да
представе активности/програме/пројекте које
реализују у својим институцијама/организацијама за младе, као и да представе активности
које су најпосећеније од стране младих, активности које недостају за младе и предложе креирање нових активности по исказаној потреби
младих у домену области рада њихове институције/организације.
3. Истраживање закона, стратегија, трендова и токова у Омладинској политици на националном
и регионалном нивоу, како би били уврштени
трендови и потребе произашле из дешавања у
2020. години.
4. Након прикупљања података, приступљено је анализи и креирању закључака и извештаја. Извештаји се налазе у стратешком прегледу по тематским областима ЛАП-а, као и у прилогу ЛАП-а.
5. Након креирања драфта документа, спроведена
је јавна расправа.
Документ поред општих одредби у виду прегледа
ситуације на локалном нивоу, има обрађене области
у оквиру којих су детаљније разматрани контекст,
изазови са којима се млади сусрећу и представљени
општи и специфични циљеви. Свако поглавље које
описује област има преглед кључних резултата наменског истраживања, док је Извештај са комплетним резултатима истраживања представљен у Анексу 1 и 2. Саставни део документа је табеларни приказ
општих, специфичних циљева, индикатора, рокова и
носиоца за сваку појединачну активност. Буџет је у
складу са сугестијама посебно представљен на годишњем и укупном нивоу.
Иако је ЛАП документ који „прописује“ редослед
и скуп активности са тачно одређеним роковима и
носиоцима, он у својој суштини представља основу
која се стално оплемењује, дограђује и шири у складу са захтевима и тренугним приликама.

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
2.1. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ЛАП-а ЗА
МЛАДЕ 2017–2020. ГОДИНЕ

У периоду од 2017–2020. године Акциони план
за младе Града Пожаревца спровођен је превасходно
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кроз Конкурсе за реализацију Локалног акционог
плана за младе Града Пожаревца за период 2017–
2020. године.
У оквиру позива који су спровођени сваке године,
подржано је укупно 33 пројекта, и то по годинама:
2017. – Средства која су утрошена на реализацију програма и пројеката за реализацију
ЛАП за младе за 2018. годину су износила 3.000.000,00 динара. Одобрено је 8
пројеката.
2018. – Средства која су утрошена на реализацију програма и пројеката за реализацију
ЛАП за младе за 2018. годину су износила 3.500.000,00 динара. Одобрено је 8
пројеката.
2019. – Средства која су утрошена на реализацију програма и пројеката за реализацију
ЛАП за младе за 2019. годину су износила 3.500.000,00 динара. Одобрено је 9
пројеката.
2020. – Средства која су утрошена на реализацију програма и пројеката за реализацију
ЛАП за младе за 2020. годину су износила 3.500.000,00 динара. Одобрено је 8
пројеката.
Кроз Конкурс за реализацију Локалног акционог
плана за младе за претходне 4 године реализовани су
пројекти из тематских области:
- Превенције социјалне искључености младих,
- Здравља и безбедности младих, дигитална безбедност, превенција дискриминације и вршњачког насиља,
- Креативности и културе младих,
- Волонтеризма и активизма младих,
- Подршке родитељима младих,
- Запошљивости и предузетништва младих, економског оснаживања,
- Вршњачке едукације и медијације младих,
- Унапређења информисаности младих,
- Каријерног саветовања и вођења младих.
- Здравих стилова живота младих.
У склопу конкурса по годинама подржани су следећи пројекти
У 2017. години:
- „КреАртУС – искључи се са компа, укључи се
у живот“ – удружење за младе „Урбан Стреам“
- „СОС – радионице за Самосталне Одлуке Супермладих особа“ – удружење за младе „Урбан
Стреам“
- „Увођење програма безбедности и развој социорехабилитационог клуба за младе“– УГ „Шанса“
- „Превенција насиља на интернету“ – УГ „Подигнимо гард пороцима“
- „Спорт и здравље младих“ – УГ „Подигнимо
гард пороцима“
- „ПОглед у себе – за правилан раст и развој“ –
Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац
- „Млад и здрав став“ – Омладински савет Пожаревац
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- „Здрав избор мој избор“ – Омладински савет
Пожаревац
У 2018. години:
- „Корак до запослења“ – удружење за младе „Урбан Стреам“
- „Волонтирањем за здравље“ – УГ Пожаревац
„Подигнимо гард пороцима“
- „Вршњачка медијација као начин превазилажења ризика социјалне искључености и насиља
међу младима“ – УГ „Шанса“
- „Програм безбедносне културе за младе из осетљивих група“ – УГ „Шанса“
- „Направи први корак“ – УГ „Креирај живот“
Пожаревац
- „Унапређење информисаности младих Рома и
Ромкиња на територији Града Пожаревца као
нов модел грађанског активизма“ – „Удружење
Рома Браничевског Округа“ Пожаревац
- „Професионално усмеравање и тренинг социјалних вештина код ученика средњих школа у
Пожаревцу“ – Омладински савет Пожаревац
- „Реформа у твојој глави“ – Омладина ЈАЗАС-а
Пожаревац
У 2019. години:
- „Социјално и економско оснаживање младих
жена и девојака у руралним срединама“ – удружење за младе „Урбан Стреам“
- „Како снимити документарни филм“ – Омладински савет Пожаревац
- „Унапреди здравље“ – УГ Пожаревац „Подигнимо гард пороцима“
- „Толеранција и ненасилна комуникација међу
младима“ – УГ Пожаревац „Подигнимо гард
пороцима“
- „Нико није крив“ – УГ „Боље сутра 012“
- „Млади и култура“ – „Арт Дистрикт“ Пожаревац
- „Покрени се, волонтирај“ – Омладина ЈАЗАС-а
Пожаревац
- „Клуб за родитеље младих у сукобу и ризику од
сукоба са законом“ – УГ „Шанса“
- „Млад искорак из кризних ситуација“ – УГ
„Шанса“
У 2020. години:
- „ПОкретање“ – „Подигнимо гард пороцима“
- „Електронско насиље“ – УГ „Боље сутра 012“
- „Превенција насиља код младих кроз едукације,
међусекторску сарадњу, креирање медијских и
културних садржаја „Алтера Вита“ – удружење
за младе „Урбан Стреам“
- „Ослушни тај бит – живи здраво и буди фит“ –
Спортско рекреативна асоцијација
- „ПРАВО да ЗНАМ“ – Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац
- „клуб за родитеље младих у сукобу и ризику од
сукоба са законом у 2020.“ – УГ „Шанса“
- „Сурфуј безбедно и сигурно“- Омладински савет
Пожаревац
- „Мејкерс спејс“ – „Арт Дистрикт“ Пожаревац
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Кроз рад осталих институција и организација реализоване су следеће активности/програми/пројекти који
за циљну групу имају младе у периоду од 2017–2019. године:
Национална служба за запошљавање – филијала Пожаревац
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Услуге/програми/пројекти/активности
Информисање о могућностима за развој каријере ЦИПС
Обука за активно тражење послова
Мотивационо активациона обука за лица са ниском квалификацијом и лица без
квалификације
Клуб за тражење посла
Јавни рад
Самозапошљавање
Опремање нових радних места
Стручна пракса
Стицање практичних знања
Информативно саветодавне услуге (предузетништво)
Обука за развој предузетништва
Функционално образовање одраслих
Стручна пракса ЛАПЗ
Обуке за тржиште рада
Обука на захтев послодавца

2017
М
Ж
30
41
17
30

2018
М
Ж
16
8
20
15

2019
М
Ж
50
48
18
23

17

19

10

17

11

20

8
39
1
7
9
0
53
23
15
/
7
4

15
15
1
16
21
3
43
12
15
/
5
/

8
10
3
4
7
3
32
9
9
/
/
/

13
15
2
6
24
0
43
9
8
/
6
/

11
6
1
2
11
4
15
13
3
2
/
/

18
2
2
2
19
2
24
15
7
3
/
/

Дом здравља Пожаревац – Саветовалиште за младе
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Услуге/програми/пројекти/активности
Индивидуални здравствено васпитни рад
Рад у малој групи
Радионице
Предавања
Рад у заједници
Организациони састанак
Изложба

2017
М
180
110
150
500
15
10

Ж
224
118
152
512
15
10

2018
М
190
170
273
520
15
12

Ж
206
173
280
580
15
13

2019
М
190
270
521
680

Ж
169
250
450
574

10
40

10
35

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац
Р. бр.
1.
2.
3.

Услуге/програми/пројекти/активности
Корисничке услуге (број корисника који су извршили позајмицу књига на
одељењу за младе)
Културни програми за младе
Радионице LEGO MINDSTORMS EV3 робота (одржавале су се 2 пута
недељно)

4.

Радионице Micro:bit уређаја (одржавале су се два пута недељено)

5.

Трибине намењене младима

2017
М

Ж

2018
М

Ж

2019
М

Ж

250

329

306

329

897

792

402

504

449

433

502

505

27

38

14

16

5

30

34

38

Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили
Р. бр.
1.
2.

2017
М
Ж
15
15
5
5

Услуге/програми/пројекти/активности
Ликовна колонија за децу узраста од 5 до 7 година
Концерти класичне музике

2018
М
Ж
15
15
5
5

2019
М
Ж
15
15
5
5

Економско-трговинска школа Пожаревац
Р. бр.
1.
2.
3.
4.

Услуге/програми/пројекти/активности
Обука из каријерног вођења и саветовања
„СОС радионице – самосталне одлуке супермладих“ – обука из социјалних
вештина, каријерног вођења и саветовања и предузетништва
Обука за вршњачке медијаторе
И ја имам таленат

2017
М
Ж
5
15
/

8

2
4

8
8

2018
М
Ж
12
38

2019
М
Ж
7
16

3

3

7

5
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Услуге/програми/пројекти/активности

Ученичке компаније
обука „Искажи свој став“ – превенција вршњачког насиља и дискриминације
међу децом и младима
обука из области превенције злоупотребе дрога у оквиру пројекта „Знам шта
хоћу, дрогу нећу“
обука за вршњачке едукаторе за област заштите репродуктивног здравља, у
оквиру пројекта „Реформа у твојој глави“
трибина под називом „Теорија у пракси“
радионица са матурантима наше школе у медијатеци под називом „Вештине
добре презентације“
радионица „Од интервјуа до посла“
радионица „Први кораци у изради пројекта“
радионица на тему „Популарна демократија“
радионице са ученицима III е, III ф, IIIтт у оквиру пројекта „Будућност #за 5#“
тренинг „Оснаживања младих девојака и жена за самостално доношење одлука,
активно учешће у друштву и грађење каријере”
тренинг „Подизање компетенција за запошљивост младих девојака и жена кроз
обуку о предузетништву, увежбавање соц. вештина и каријерно саветовање“
трибина „Осмисли идеју“ са гостом из привреде
радионица „Дигитални маркетинг“
трибина „Адолесценти –спој науке и праксе”
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2017
М
Ж
10
26

2018
М
Ж
8
25
/

8

1

4

2

4

10

20

8

19

36
7
6
15

72
22
24
42

2019
М
Ж
9
20

29

65

14
13

42
38

/

8

/

9

55
8
27

123
20
74

Савез за школски спорт и организацију школских спортских такмичења
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15

2017
М
110
80
60
140
27
18
50
96
36
60
162
170

Услуге/програми/пројекти/активности
кошарка
одбојка
рукомет
фудбал
стони тенис
баскет 3 на 3
гимнастика
атлетика
мале олимпијске игре
мини рукомет
мини атлетика
дечја атлетика
атлетски тробој
између две ватре
пливање

Ж
80
60
70
60
18
74
62
36
60
162
166

63 63
140 60

2018
М
100
100
50
140
30
18
22
87
42
90
162

Ж
70
60
60
70
18
3
38
65
42
90
162

123 120
45 45

2019
М
90
40
50
140
33
15
33
63
36

Ж
20
70
30
80
21
24
54
36

135

135

172

84

Новинско издавачко привредно друштво „Реч народа“ а. д. Пожаревац
Р. бр.

Услуге/програми/пројекти/активности

1.

Медијски пројекат „Ђачка реч“, специјални додатак

2.

Други видови сарадње и медијске промоције остварења младих у
образовању, спорту, култури и уметности

3.

Пројекти посвећени медијској писмености

2017
М Ж
Више
хиљада
Више
хиљада
Више
хиљада

2018
М
Више
хиљада
Више
хиљада
Више
хиљада

Ж

2019
М
Више
хиљада
Више
хиљада
Више
хиљада

Ж

Додатни пројекти и програми на реализацији циљева Акционог плана за младе 2017-2020. реализовани су
кроз остале секторске конкурсе и програме на нивоу града, као и активности свих релевантних институција и
организација које раде са младима и за младе на територији Града Пожаревца.
Кроз Конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног
интереса за Град Пожаревац у протеклом периоду 2017-2020, године, подржавани су програми који за циљне
групе имају младе и то кроз области социјалне заштите, здравствене заштите, хуманитарних програма, бриге о
деци и младима, заштити и промовисању људских и мањинских права, одрживог развоја и еколошких пројеката.
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Кроз Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката који својим квалитетом доприносе
развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у протеклом периоду 2017-2020, године, подржавани су програми који за циљне групе имају младе, у смислу укључивања младих у креирање програма,
креирање садржаја за младе, као и поспешивање културне понуде за младе у Граду Пожаревцу .

2.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О МЛАДИМА
Структура према старости и полу

Подаци из пописа 2011 године.
Структура незапослених лица из категорије младих (подаци НСЗ из септембра 2014. године)
Старост
15–19
20–24
25–29
Укупно

330
714
818
1862

2010
М
Од 15–19
235
20–24
604
25–29
700
Укупно према полу
660
Укупан број младих
1539
Укупан број незапослених
5.052
Учешће младих укупном броју незап. 30.5%
Број незапослених

Укупно
(М+Ж)

2011
М
247
657
773
747
1.677
5.287
31.7%

Ж
107
347
425
879

Мушки

Женски

203
358
350
911
Ж
106
348
476
930

127
356
468
951
2012
М
224
699
768
743
1.691
5.185
32.6%

Ж
97
373
478
948

2013
М
257
617
828
685
1.702
5.397
31.5%

Ж
118
400
499
1017

2014
М
203
358
350
831
1.862
5.480
31.5%

Ж
127
356
468
931

Приказ пораста незапослености међу младима
Укупно
(М+Ж)
4515
4584
4768
13867

Старост
15–19
20–24
25–29
Укупно

Мушки

Женски

2272
2278
2424
6974

2243
2306
2344
6893

Табеларни приказ лица која траже запослење:
ЛИЦА КОЈА ТРАЖЕ ЗАПОСЛЕЊЕ – стање на дан 31. 10. 2015.године
ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ
укупно

жене

године
старости

СВЕГА
Укупно

жене

Укупно

11,070

5,805

укупно

11,070

5,805

ПО ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА
дужина
СВЕГА
тражења
Укупно
Жене
посла
Укупно
11,070
5,805

1

4,084

2,110

15-19

431

189

до 3 м.

степен сс

СВЕГА

1,733

821

11

438

214

20-24

1,419

653

3 до 6 м.

977

499

III

2,416

1063

25-29

1,517

861

6 до 9 м.

980

496

IV

2,879

1696

9 до 12 м.

826

399

V

58

8

VI-1

335

192

1 до 2 год.
1,786
2 до 3 год.
1,171
3 до 5 год.
1.554
5 до 8 год.
1.040
8 до 10 год.
339
преко 10 год.
664

У1-2

267

166

УИ-1

591

355

УИ-2

2

1

VIII

/

/

Извор: Национална служба за запошљавање Пожаревац

949
605
827
610
198
401
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2.3. ЛОКАЛНИ АКТЕРИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
ОБЛАСТ

ИНСТИТУЦИЈА
Економско-трговинска школа – Пожаревац
Политехничка школа са саобраћајном – Пожаревац
Медицинска школа Пожаревац
Гимназија Пожаревац
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац
Образовање, обуке и дигиталне
Школа
за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
вештине младих
Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу
Факултет за пословне
студије – Универзитет Џон Незбит
Digital 012 – удружење
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац
Центар за културу Пожаревац
Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили
Арт
Дистрикт
Култура, креативност и иновативност
младих
Туристичка организација Града Пожаревца
Историјски архив Пожаревац
Народни музеј Пожаревац
Фото кино клуб Пожаревац
Запошљавање, предузетништво и
Национална служба за запошљавање
каријерно вођење младих
Превенција социјалне искључености Центар за социјални рад Пожаревац
младих
Црвени крст Пожаревац
Новинско издавачко привредно друштво „Реч народа“ а. д. Пожаревац
НВО Центар за развој локалних медија Пожаревац
ПД „Радио Стил“ доо Костолац
Информисање, мобилност и
омладинске размене младих
URBAN GRAD POŽAREVAC
Радио ХИТ Пожаревац
Е Браничево
Креативно-забавна радионица за младе “Urban Stream”
Омладина „ЈАЗАС-а“ Пожаревац
Активизам, волонтеризам и активно УГ „Шанса“
учешће младих
УГ Подигнимо гард пороцима
УГ Боље сутра 012
Омладински савет Пожаревац
...
Општа болница Пожаревац
Завод за јавно здравље Пожаревац
Саветовалиште за младе Дома здравља Пожаревац
Спортско рекреативна Асоцијација
Здравље, благостање и ментална
хигијена младих
Koшаркашки Клуб „По.-Баскет“ Пожаревац
Савез за школски спорт и организацију школских спортских такмичења
Кошаркашки клуб ПОСКОК
...
Полицијска управа Пожаревац
Савет за безбедност Града Пожаревца
Правосудни органи
Безбедност и безбедносна култура
Просветне установе
младих
Здравствене установе
Привреда
Медији
ОЦД
Еколошко друштво „Обруч“
Учешће младих у заштити животне
Удружење рекреативног еколошког бициклизма „ЕCO BIKE“
средине и одрживом развоју
...
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3. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ

и друштвених група које могу бити у ризику од дискриминације, односно дискриминаторног поступања.

3.1. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

3.2. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Закон о младима Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 50/2011) дефинисао је основне
принципе на којима се развија омладинска политика
у Републици Србији. Локални акциони план политике за младе Града Пожаревца за период од 2015.
до 2018. поштује ове законом утврђене принципе и
вредности, и то:
Начело подршке младима
Сви, а посебно субјекти омладинске политике,
у оквиру својих послова и делокруга, подржавају
друштвено оснаживање младих на начин утврђен
законом, Стратегијом и другим инструментима омладинске политике.
Начело једнакости и забране дискриминације
Сви млади су једнаки. Забрањено је свако прављење разлике или неједнако поступање према младима,
посредно или непосредно, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, верског убеђења, језика, друштвеног порекла,
имовног стања, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама, психичког или физичког инвалидитета, здравственог стања, физичког
изгледа, сексуалне оријентације, родног идентитета
и другог стварног, односно претпостављеног личног
својства.
Начело једнаких шанси
Млади имају право на једнаке шансе и учешће
у свим областима друштвеног живота у складу са
сопственим избором и способностима.
Начело јачања свести о значају младих и њиховој
друштвеној улози
Сви, а посебно субјекти омладинске политике, подстичу и подржавају јачање свести о значају
младих и друштвене улоге младих кроз реализацију омладинске политике, друштвено оснаживање у
циљу остваривања добробити младих, промоцију и
заштиту гу њихових интереса, потреба и могућности
за активно учешће у друштву.
Начело активног учешћа младих
Сви, а посебно субјекти омладинске политике,
обезбеђују подстицајно окружење и дају активну
подршку у реализацији омладинских активности
младих, предузимању иницијативе и њиховом смисленом укључивању у процесе доношења и спровођења одлука које доприносе личном и друштвеном
развоју, а на основу пуне обавештености младих.
Начело одговорности и солидарности младих
Млади треба активно да доприносе изградњи
и неговању друштвених вредности и развоју своје
заједнице, нарочито путем различитих облика волунтерских активности, и да изражавају међугенерацијску солидарност и активно раде на стварању
услова за једнако и пуно учешће у свим аспектима
друштвеног живота младих особа са инвалидитетом,
припадника националних мањина и свих других лица

ЛАП одређује конкретне мере и активности чијом
реализацијом ће се обезбедити подршка: подстицању
младих да активно учествују у друштвеним токовима
кроз афирмацију и подршку омладинским активностима, омладинском раду и неформалном образовању; подстицању удружења младих, удружења за
младе и савеза да учествују у спровођењу омладинске политике, укључујући изградњу капацитета удружења младих; за оснивање и рад клубова за младе,
омладинских центара и др.; за стварање услова за
активно и квалитетно провођење слободног времена
младих, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење волонтерских
активности, организацију обука, семинара и манифестација од значаја за запошљавање и усавршавање
младих, као и за потребе младих у области културе, и
активностима и пројектима којима се подстиче одрживи развој и заштита животног окружења.
НСМ представља први корак ка системском решавању положаја младих у земљи. Стратегија за младе треба, пре свега да одреди улогу државе према
младима, могућу улогу младих према друштву, као
и начине за успостављање партнерског односа. Зато
су у Стратегији дефинисани права, улоге и одговорности, као и јасни, институционални механизми који
ће младима отворити простор за деловање и помоћи
им да нађу своје место у друштву. Национална стратегија за младе обухвата области које су заступљене
и у Локалном акционом плану за младе Града Пожаревца, и у складу са тим је усклађена са самом
стратегијом на нивоу државе.
Приликом дефинисања приоритета за ЛАП 20212025. године Радна група пошла је од општих стратешких циљева дефинисаних у НСМ, Локалним акционим
планом за младе Града Пожаревца 2017-2020. године.
У оквиру процеса анализе стања младих, дијалога
са заинтересованим и одговорним странама у процесу доношења овог документа, утврђене су приоритетне области бриге о младима и то:
- Образовање, обука и дигиталне вештине младих
- Култура, креативност и иновативност младих
- Запошљавање и предузетништво младих
- Здравље и благостање младих
- Информисаност и мобилност младих
- Превенција социјалне искључености младих
- Безбедност и безбедносна култура младих
- Активизам, волонтеризам и активно учешће
младих
- Млади у заштити животне средине и одрживом
развоју
За потребе израде Локалног акционог плана за
младе за период 2021-2025. године рађено је истраживање о потребама, положају и ставовима младих
у Граду Пожаревцу.

Страна 160 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Истраживањем је обухваћено 503 младих, узраста
од 15 до 30 година.
Проценат испитаника према узрасту је:
15–19 година – 98,6%
20–24 година – 1,2 %
25–30 година – 0,2%
Према полу структура испитаника је следећа:
66,1% женских испитаника
33,3% мушких испитаника
0,6% неизјашњених испитаника.
Извештај према тематским областима уврштен је
у ситуациону анализу локалне заједнице по тематским областима. Извештај је у целости дат у Анексу
1 док су питања анкетног упитника дата у Анексу 2
овог ЛАПЗМ.
На основу анализе тренутног стања, актуелних
политика, актера и ресурса, постављени су стратешки циљеви за сваку област, који дају смернице,
како градским органима и службама, тако и осталим актерима омладинске политике на локалном
нивоу, на који начин и у којим питањима младима
треба подршка и кроз које активности се може доћи
до унапређења њиховог положаја. Стратешки циљеви дају корисне смернице и свим осталим актерима
локалне заједнице који се одлуче да своје програме,
активности и деловање намене, отворе или прилагоде младима. Из стратешких циљева формулисане су
мере – активности које треба реализовати да би се
циљеви остварили, као и индикатори за сваку од њих,
који ће обезбедити праћење и мерљивост остварених
промена. Приликом одабира приоритета водило се
рачуна да носиоци активности којима ће се циљеви
остваривати могу бити омладинске организације,
градске управе, институције које се директно или
индиректно баве младима.
Остваривање циљева и мера биће усклађено са
принципима и вредностима на којима је заснован
ЛАП.

1.1.1. Образовање, обука и дигиталне вештине
младих

Образовање је процес којим се прикупљају, стичу
и развијају знања, вештине и компетенције, вредности и ставови и који се одвија плански и намерно,
најчешће у оквиру образовних институција, иако
није ограничен њима. Такође, образовање може
да траје током читавог живота појединца, односно
престанак образовања није условљен престанком/
завршетком формалног образовања нити узрастом.
Образовање може бити формално, неформално
и информално.
У Граду Пожаревцу и Градској општини Костолац има 8 основних школа (8 централних школа и 24
издвојена одељења) и 7 средњих школа.
У школској 2019/2020. години, укупан број ученика од I до VIII разреда у школама за основно образовање и васпитање је 5.490, што је за 219 ученика мање
у односу на укупан број ученика уписаних у школској
2018/2019. години (када је уписано 5.709 ученика).

24. децембар 2020.

У школској 2019/2020. години, у школама за
средње образовање и васпитање уписано је укупно
3.663 средњошколаца, што је мање за 87, у односу
на укупан број средњошколаца у школској 2018/2019.
години (Извор: Извештај о упису ученика у основне
и средње школе за школску 2018/2019 и 2019/2020.
годину). Тренд опадања броја ученика уписаних у
школама за основно образовање и васпитање, као и
у школама за средње образовање је све видљивији.
На основу података из пописа становништва из
2011. године 2,39% становништва Града Пожаревца нема основно образовање, 60,02% становништва
старијег од 15 година има средње, више или високо
образовање, што је за 1,5% веће учешће у односу
на стање у Републици Србији тј. квалификациона
структура у делу средњег и вишег образовања је изнад републичког просека.
Када је реч о образовању, можемо запазити да се
наставни планови и програми мењају, да се све више
простора даје наставним садржајима усмереним на
развој дигиталних компетенција (почев од основне
школе), да се начин реализације садржаја помера ка
укључивању различитих дигиталних платформи и
алата, да се фокус ставља на развој код ученика компетенција за рад са подацима и информацијама, за
сарадњу и комуникацију, за решавање проблема, за
предузимљивост и оријентацију ка предузетништву.
Реформисање образовних профила и увођење у образовни систем образовних профила који се школују
по дуалном образовању само су неки од начина да
се школа повеже са привредном, да се ученици оспособе за рад у реалном радном окружењу (виртуелна предузећа су један од начина на који се ученици
оспособљавају за реално радно окружење).
У образовном систему акценат се ставља и на
активности које треба да смање ризик од раног напуштања школовања, посебно код младих из осетљивих група.
Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године је
национални стратешки програм Владе којим се на
целовит начин уређује развој дигиталних вештина
становништва са циљем коришћења потенцијала
савремених информационо-комуникационих технологија у правцу подизања квалитета живота свих
грађана, веће запослености, ефикасности рада и економског раста друштва. Под дигиталним вештинама
се подразумева поседовање одговарајућих знања, вештина и понашања у складу са потребама појединца и друштва у условима савременог брзог развоја
ИКТ у 21. веку. Дигиталне вештине у савременим
условима омогућавају запослење, продуктивност,
креативност и успех нарочито младих који редовно
развијajу основне вештине, а затим имају могућност
да напредују и стекну више нивое дигиталне стручности, што им омогућава учествовање у индустријским секторима у настајању и оснивање сопствених
предузећа, односно конкурентност на тржишту рада.

24. децембар 2020.
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Резултати истраживања
На питање „Шта недостаје твојој школи“, чак
45,2% испитаника је одговорило боља фискултурна
сала са више справа, 33,1% младих је изразило потребу за активностима које поспешују практичне
вештине, док 31,4% младих такође сматра да су им
потребне ваннаставне активности. 22,3% младих
жели простор за учење и заједнички рад, док 25,5%
младих би волело да учествује у програмима и пројектима који нису везани за наставу.
У одговорима долазимо до податка да чак 54,7%
младих углавном средњошколаца никада нису учествовали у неким додатним едукацијама, курсевима, обукама ван наставе. 35,3% младих је неколико пута учествовало, док 10% младих је више пута учествовало.
Након средње школе, 69,5% младих планира да
студира, 23,2% младих да ради, 4,2% младих да похађа едукације, док 3% младих не зна шта ће даље.
На питање које едукације би млади желели да
имају, 49,1% младих би учествовао у поспешивању
практичних знања и вештина, 26,9% младих у поспешивању пословних вештина, 25,1% младих у поспешивању личних и социјалних вештина, док 25,5%
младих не би учествовало у едукацијама.
Када је у питању школски парламент, 4,2%
младих не зна да ли постоји, 29,7% младих зна да
постоји, али не шта и како ради, 17,4% младих је
упознато са радом парламента, 40,4% младих зна
ученике коју су чланови/це парламента, док је 8,5%
младих чланова парламента.
Све ово указује на чињенице да су младима потребне додатне едукације, обуке и усавршавања
практичних и социјалних вештина које ће повећати
на првом месту њихову конкурентност на тржишту
рада, а затим и спремност и способност за активним учешћем у друштву.
Имајући у виду наведене податке, као општи циљ
дефинишемо: Унапређен квалитет и могућности
за стицање квалификација и развој компетенција и
иновативности младих. Специфични циљеви су:
1. Обезбеђени услови за развој компетенција потребних за активно укључивање више младих у
друштво, запошљавање и даље образовање, кроз
квалитетне програме неформалног образовања
и омладинског рада који прате потребе младих;
2. Промоција науке и подстицање иновативности
и дигиталних вештина младих младих;
3. П
 одржани програми радних/волонтерских
пракси кроз међусекторску сарадњу (јавни,
цивилни и привредни сектор).

1.1.2. Култура, креативност и иновативност
младих мушкараца и жена

Култура има огроман значај у подизању свести становништва, у разумевању процеса обнове, реформи и
изградње демократског друштва у Србији. Култура је
та која препознаје и реафирмише основне вредности
на којима почива савремено демократско друштво,
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и ослобађа креативне и стваралачке потенцијале једног народа. Њена улога је значајна у стварању отвореног друштва и неговању духа толеранције, разумевања, дијалога и поштовања различитости, стварању
повољног амбијента за квалитетнији живот и рад.
Као град од великог значаја за развој модерне Србије, у коме су настале неке од националних институција, попут Првог нахијског суда, Прве гардијске
јединице у Србији, у коме је закључен Пожаревачки
мир 1718. године, и у коме и данас ради једна од најстаријих школа у Србији, и који има неколико врло
значајних археолошких локалитета, Пожаревац има
посебну обавезу и одговорност да чува, негује и развија културну традицију.
Културна понуда града огледа се у раду његових
најзначајнијих културних институција, као и удружења грађана која се баве културом. Институције из
области културе на територији Града Пожаревца су:
Туристичка организација Града Пожаревца, Центар
за културу Пожаревац, Установа културно-спортски
центар „Костолац“, ЈУ културно-спортски центар
„Пожаревац“, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Историјски архив Пожаревац,
Народни музеј Пожаревац, Фондација Миленин дом
– Галерија „Милене Павловић Барили“ Пожаревац,
Градски женски хор „Барили“.
Програм рада Центра за културу Пожаревац, поред редовне активности које планирају уредници и
организатори, у свом опису активности има и посебну област коју чини аматерско културно-уметничко стваралаштво. Активни су позориште (са више
сцена), фолклор (у више старосних категорија),
Симфонијски оркестар Града Пожаревца „Гвардија“, музички (рок концерти) и омладински програми, издаваштво (часопис и едиција „Браничево“),
књижевни живот, сарадња са школском омладином
и сарадња са чланицама „Венца липарских градова“,
сарадња са другим установама културе и културноуметничким друштвима, друштвима међународних
пријатељстава, као и изложбени живот.
Савремено стваралаштво обухвата уметничко и
културно стваралаштво у областима књижевности
и издаваштва, музичке уметности, ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре,
позоришне уметности, филмске уметности и другог
аудио-визуелног стваралаштва, уметничке игре (класичног балета, народне игре, савремене игре), дигиталног стваралаштва и мултимедија, и друге облике
извођења културних програма и садржаја (мјузикл,
пантомима, циркус, улична уметност и слично).
Резултати истраживања:
Млади највише слободног времена проводе слушајући музику (83,2%), дружећи се са вршњацима
(76,6%), и на друштвеним мрежама (71%), или гледајући телевизију, серије или филмове (64,3%) и код
куће са породицом (65,9%). Што указује на чињеницу
да млади у протеклом периоду слободно време најчешће проводе код куће, пред телевизором или ИКТ.
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С тога је потребно осмислити квалитетније садржаје које би понудили младима за конзумацију из
свог дома, с обзиром и на опште стање у земљи и
свету у односу на ванредне ситуације изазване природним или другим узроцима. Овде се превасходно
мисли на садржаје путем ИКТ.
47,3% младих и даље повремено излази у клубове
и кафиће, 37,5% младих се бави спортом, док 34,7%
младих чита књиге. Што указује на релативну неактивност младих, јер само трећина упражњава
физичку активност путем спорта.
Само четвртина младих црта, слика или прави
нешто (25,1%), док 23% младих игра игрице најчешће у слободно време.
У последњих годину дана половина испитаника је
била у биоскопу (56,5%), док је сличан број младих био
на утакмици (52,5%), или на концерту (43,9%), што
указује да су то три најпосећеније врсте догађаја
према испитаницима у Граду Пожаревцу. Само 28,2%
младих је ишло на неку представу, док је тек свака
десета млада особа била на изложби слика (9,2%),
свака двадесета тек на књижевној вечери (6,7%), и
тек 5,5% њих је присуствовало онлајн семинару.
Све ово наводи да су културни догађаји попут
изложби слика, књижевних вечери или представа
јако мало популарни међу младима. С тога треба
радити на промоцији, популаризацији установа културе, као и њихових програма за младе.
Чак 57,9% младих наводи да им у локалној заједници недостаје могућност за дружење и простор
за окупљање. Трећина младих би волела да више има
могућности за креативне и културне активности
(33,9%), и такође могућности за спортске активности (36,6%).
Закључује се да младима недостаје ПРОСТОР у коме
би на квалитетан начин проводили слободно време.
Млади као препоруку за поспешивање посећености
културним догађајима наводе прилагођавање културне
понуде младима (50%), укључивање младих у креирање
културних садржаја (41,3%), док 36,6% младих сматра да треба боље информисати младе о културној
понуди града. 29,3% младих сматра да треба осмислити разноврснију културну понуду за младе.
Чак 38,6% младих сматра да су услови за бављење уметношћу у Пожаревцу веома лоши или лоши.
45,1% младих сматра да нису лоши, док тек 16,2%
младих сматра да су добри или веома добри. Што
указује на потребу за побољшањем услова у којима
се креира и реализује културна активност Града
Пожаревца.
Закључци:
• Недовољна заинтересованих младих за садржаје из културе, јер садржаји нису адекватни
потребама младих, а често су и превисоке цене
карата за догађаје.
•Н
 едовољна подршка културним и креативним
иницијативама младих и могућности да се млади укључе у креативне токове.
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•Н
 едовољно простора намењеног младима ( простор за рад и реализацију садржаја ), постојећи
простори нису адекватно уређени и опремљени,
услед неравномерне распоређености постојећих
капацитета зависно од социоекономског и резиденцијалног статуса
• Неадекватна комуникација међу институцијама, младих са институцијама и међу младима
Имајући у виду наведене податке, радна група је
дефинисала за општи циљ у овој области: унапређење улоге културе у животима младих у Пожаревцу.
Специфични циљеви су:
1. Унапређена комуникација између институција културе и младих и информисање младих о
културној понуди града;
2. Унапређене могућности младих за квалитетно
провођење слободног времена и стваралаштво,
као и популаризација установа културе и организација;
3. Прилагођени културни садржаји младима;
4. Поспешена укљученост младих у креирање културних садржаја.

1.1.3. Запошљавање, предузетништво
и каријерно вођење и саветовање младих
мушкараца и жена

Запошљивост подразумева сталну конкурентност
појединца на тржишту рада с обзиром на потребна
знања, вештине и способности које се траже. Реч је
о потреби да се стално запослење замени сталним
развојем и осигурањем најновијих знања и вештина
које тржиште рада захтева, тј. сталном запошљивошћу. Одговорност у томе имају и организација и
појединац. Запошљивост се може дефинисати и као
повећана спремност и релативна шанса особе да добије и задржи различите врсте запослења. Запошљивост има две димензије: спољашње услове (тржиште
рада) и личне карактеристике (компетенције).
На основу података са пописа становништва из
2011. Године 2,39% становништва Града Пожаревца нема основно образовање, 60,02% становништва
старијег од 15 година има средње, више или високо образовање што је за 1,5% веће учешће у односу
на стање у Републици Србији тј. Квалификациона
структура у делу средњег и вишег образовања јe изнад републичког просека.
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 25-29 година која у
укупном броју незапослених учествује са 15,8%.
Посматрано према годинама старости, скоро половину незапослених чине две најмлађе старосне групе
(15–24, 25–34), чије је учешће у укупној незапослености (15+) 2010. године износило 19,6% и 29,6%
респективно. У периоду 2005–2010. године, дошло
је до смањења учешћа најмлађих категорија незапослених у укупној незапослености, што се делимично
може објаснити њиховим продуженим школовањем
у условима смањених могућности запослења.
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Извор: НСЗ , филијала Пожаревац 2016.
табела: подаци о незапослености и запошљавању по областима и општинама за септембар 2020. године
(НСЗ, филијала Пожаревац 2020.)
Студија о положају рањивих група на тржишту
рада Републике Србије указује да је највише погоршан положај младих и руралног становништва Југоисточне Србије.
Када посматрамо полну структуру код лица са шестим и седмим степеном стручне спреме уочавамо да
жене учествују са 54,56% од укупног броја.
Неравнотежа између понуде и тражње на тржишту рада представља неусклађеност између понуде и
тражње за радном снагом у погледу занимања и образовања, квалификација или вештина и компетенција.
Ако сагледамо податке о броју незапослених лица у
претходном десетогодишњем периоду и податке о
броју уписаних ученика у први разред средњих школа на подручју Браничевског округа односно локалног тржишта рада, констатује се непостојање синхронизације између образовања и потреба привреде.
Имајући у виду наведено, намеће се закључак да
образовни систем није усклађен са новим захтевима привреде, али и да су покренуте активности на
усклађивању потреба привреде са понудом образовних профила. Уведен је дуални систем образовања, а
сам процес образовања је у великој мери дигитализован, што доводи до већег развоја дигиталних вештина ученика. Привредну структуру на подручју
Града Пожаревца карактерише доминација рударско
енергетског комплекса и пољопривреде, уз релативно
развијене делатности терцијарног сектора.
Потенцијале привредног развоја на подручју Града Пожаревца, поред природних ресурса и резерви
угља (пре свега лигнита), нафте и гаса, као и налазишта глине и кварцног песка, шљунка и песка дуж
токова реке Велике Мораве и Дунава представљају
и велике могућности развоја пољопривреде и прерађивачке прехрамбене индустрије.
Један од можда највећих и најважнијих ресурса
сваког привредног, економског и друштвеног развоја
су и људски капацитети и потенцијали. Подстицајне
мере за личну иницијативу и предузетништво представљају највећу шансу за бржи економски развој и
запошљавање.
Што се тиче могућности стицања знања у циљу
побољшања вештина у вези са употребом компјутера,

софтвера или апликација у последњих годину дана,
према истраживању из 2018. Године, 12% интернет
корисника је користило бесплатну онлајн обуку или
самостално учење, док је 4,1% обухваћено обуком
плаћеном или обезбеђеном од стране послодавца.
Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима показују да 99,3% предузећа на територији Републике
Србије користи рачунар у свом пословању, а 99,8%
предузећа има интернет прикључак. ИКТ стручњаке запошљава 20,7% предузећа и то 76,5% великих
предузећа, док је тај проценат код малих предузећа
14,5%. Друштвене мреже су све присутније и у пословању предузећа, у прилог чему говоре подаци да
је у 2017. Години 39,7% предузећа користило неку од
друштвених мрежа за потребе пословања предузећа.
У циљу што боље припремљености младих да планирају и креирају свој каријерни развој, донета је и
Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији. Законом о основама система образовања и
васпитања утврђују се основни елементи за успостављање каријерног вођења и саветовања у основном и
средњем образовању, а Правилником о стандардима
услуга каријерног вођења и саветовања (из јуна 2019.
године) одређени су циљ и сврха КВиС (каријерног
вођења и саветовања), као и стандарди по областима:
- Стандарди вештина управљања каријером
- Стандарди компетенција каријерних практичара
- Стандарди организације услуга каријерног вођења
- Стандарди програма каријерног вођења.
Резултати истраживања:
Од свих испитаника 45,3% младих је своју економску ситуацију у домаћинству проценило као
добру, 34,7% младих као задовољавајућу, док 8,9%
младих као лошу. Само 17% младих сматра да је у
веома добром економском положају.
92,6% младих испитаника је још увек на школовању
и не ради, 2,9% младих на студијама, 1,8% младих не
ради, али тражи посао, 0,8% ради по уговору на одређено, 2% младих ради по уговору на неодређено, 1,4%
младих ради хонорарно, док је 0,2% на евиденцији НСЗ.
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Од укупног броја испитаника 87,9% младих се
није осамосталило од родитеља, док 12,1% јесте.
Од тога велики број младих се осамосталио са
кретањем у средњу школу, док је следећи узраст по
бројности од 18–20 година. Разлог због кога се испитаници нису још осамосталили је већински због
школовања, 93,1%, док 3,8% испитаника нема финансијских средстава за то, 1,1% нема решено стамбено питање.
За професионалну оријентацију је чуло 49,3% испитаника, што је половина испитаника, за сајмове
запошљавања 38,2% младих, док је за обуке из предузетништва чула тек трећина младих (29,9%), као и
за обуке за самостално покретање бизниса (34,8%).
Тек четвртина младих је чула за обуке за активно
тражење посла (21,9%) и каријерно вођење и саветовање (18,5%).
Изводи се закључак да је младима потребно приближити услуге каријерног саветовања и вођења и
обуке за активно тражење посла, а такође треба популаризовати обуке из предузетништва и покретања
сопственог посла.
62,6% младих сматра да је образовање битно за
обављање посла, јер без тога не може да се обавља
посао. 12,2% младих сматра да само срећни нађу
посао, док 17,8% младих сматра да нема правила.
У смислу радног/волонтерског искуства чак 63,3%
младих сматра да може да помогне у добијању посла,
док 26,2% младих сматра да је веома битно. Изводи
се закључак да и млади препознају значај радног/волонтерског искуства за запошљавање, те с тога треба
подржати активности на осмишљавању, креирању и
реализацији радног/волонтерског искуства за младе.
У смислу послова, млади сматрају да је најбоље
имати сопствени бизнис (69,7%), док сличан број
младих сматра да је најбољи државни посао (62,1%).
Тек трећина сматра да је добро бити програмер
(34,2%), док су сличне бројке за послове фриленсера, приватника, привредника и уметника, око 14% у
просеку.
У том смислу треба подржати едукације младих
за покретање сопственог посла.
Имајући у виду наведене податке, као општи циљ
дефинишемо: унапређење запослености и запошљивости младих.
Специфични циљеви су:
1. Развијене услуге и механизми који поспешују запосленост младих и њихову конкурентност на
тржишту кроз међусекторску сарадњу ради
стицања знања и вештина младих ;
2. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих, социјалног предузетништва и самозапошљавања;
3. Р
 азвијене функционални и одржив система каријерног вођења и саветовања младих;
5. Оснажени млади из руралних средина, младе
жене, млади родитеље, млади из рањивих група ради постизања конкурентности на тржишту рада.
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3.2.4. Превенција социјалне искључености
младих

Социјална (друштвена) искљученост је на нивоу
земаља чланица ЕУ дефинисана као процес у коме
су одређени појединци гурнути на маргине друштва
и спречени да својим пуним капацитетима учествују
у економским, друштвеним и културним токовима.
Искљученост може настати услед сиромаштва или
недостатка основних знања и могућности за доживотно учење, или је пак резултат дискриминације.
Овакве појаве појединца или групе становништва
удаљавају од могућности за образовање, запослење и
остваривање прихода, као и од укључивања и учешћа
у друштвеним мрежама и активностима у заједници.
Искључени појединци или групе имају недовољан и
неадекватан приступ институцијама, органима власти и процесима доношења одлука.
Социјална политика према младима представља
скуп мера усмерених на смањење социјалне искључености младих. Као таква, она тежи да усмерава
младе ка самосталном и одговорном проналажењу
решења која ће допринети њиховом потпуном остварењу. Мере социјалне политике треба да буду усклађене са реалним потребама младих и треба да буду
што конкретније и реалније.
У Србији је 2011. године донесен нови Закон о
социјалној заштити, у коме је дефинисано да је социјална заштита организована друштвена делатност
од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и
оснаживање за самосталан и продуктиван живот у
друштву појединаца и породица, као и спречавање
настајања и отклањање последица социјалне искључености.
У циљу смањења социјалне искључености, с једне, и у циљу интеграције младих у друштвене токове, с друге стране, мере социјалне политике треба
увек да буду усмерене ка побољшању положаја свих
младих. Законом о социјалној заштити обухваћени
су млади узраста од 15 до 26 година. С друге стране,
Закон о младима Републике Србије, стратешки документи, пре свега Национална стратегија за младе, као
и локални акциони планови, дефинишу младе као
особе узраста од 15 до 30 година старости. Млади
од 26. до 30. године у систему социјалне заштите
третирају се као одрасла лица.
Основна функција система социјалне заштите је
задовољавање социјалних потреба грађана, а Центар за социјални рад као базична установа има централно место у овом систему. Најважнији носилац
активности када је у питању социјална заштита на
подручју Града Пожаревца је Центар за социјални
рад Пожаревац, који у поступку решавања захтева
и остваривања појединих права грађана од општег
интереса у социјалној заштити, извршавају обимне и
разноврсне стручне и управне послове, а за потребе
локалне самоуправе пружа услуге дневног боравка за
децу и омладину ометену у развоју и једнократне помоћи. У оквиру Центра за социјални рад Пожаревац
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као посебна организациона јединица од 2003.године функционише Центар за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју.
У пракси се дешава да су активности дефинисане
у оквиру мера социјалних политика углавном усмерене ка побољшање положаја младих из осетљивих
група. Ту се пре свега мисли на младе који не остварују једнака права и самим тим су у ризику од повећане социјалне искључености. Посебно осетљиве
групе корисника Центра за социјални рад су: деца са
проблемима у понашању, жртве насиља и трговине
људским бићима и социјално-материјално угрожене
породице и особе са инвалидитетом. Пратећи тенденције годинама уназад бележи се пораст броја деце
нижег календарског узраста и деце женског пола, са
проблемима у понашању.
Када говоримо о проблемима са којима се суочавају млади из осетљивих група, онда морамо навести
и недовољну информисаност о услугама које могу да
користе. Поред тога што је ера дигитализације увелико допринела бржем протоку информација, млади
из осетљивих група често немају приступ овим изворима информација. Због тога у пракси врло често
имамо ситуацију да се одређена група младих људи
континуирано информише о услугама које постоје
на локалном нивoу, а са друге стране, одређени број
младих нема јeднак приступ информацијама.
Услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац:
- Дневне услуге у заједници: дневни боравак и
помоћ и нега у кући.
- Саветодавно-терапијске и саветодавно-едукативне услуге: Социо-рехабилитациони клуб за
децу и младе са проблемима у понашању, Клуб
за одрасла и старија лица, услуге саветовалишта,
услуга медијације.
- Услуге смештаја: привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу.
- Програми унапређења социјалне заштите.
Када су у питању услуге саветовања и рада саветовалишта за младе, на нивоу Града постоје институције које дају подршку младима. То је пре свега Дом
здравља у оквиру кога постоји развојно саветовалиште у коме се пружају услуге младима до навршених
19 година старости. Ове услуге саветовања односе
се на области репродуктивног здравља, затим исхране, злоупотребе психоактивних супстанци, као и на
услуге намењене унапређењу менталног здравља.
Резултати истраживања:
Према мишљењу младих испитаника, као најугроженију групу младих наводе младе са инвалидитетом
(59%), затим младе без родитељског старања (50,7%),
док као угрожене групе младе припаднике ЛГБТ популације и младе других националности препознаје
40% младих испитаника.
Трећина младих препознаје као рањиве групе младе који су избеглице (33%), младе родитеље (29,6%),
младе без решеног стамбеног питања (34,5%) и младе девојке и жене (27,5%). Што указује да ове групе
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младих нису довољно препознате као осетљиве, те
треба радити на освешћивању младих за групе у ризику од социјалне искључености и начинима сарадње
и подршке припадницима тих група, као и проблема
и питања са којима се сусрећу.
Само четвртина младих препознаје младе друге
етичке припадности као осетљиве групе, док тек
14,8% младих препознаје као осетљиву групу младе који су расељена лица, и 6,8% младе у процесу
реадмисије.
15,9% младих сматра да припадају некој осетљивој групи младих, а од тога само 20,3% младих сматра да систем социјалне заштите одговара на њихове
потребе.
Чак 73,9% младих сматра да су млади из осетљивих група дискриминисани.
У смислу социјалне искључености протекла 2020.
година је донела много изазова како младима, тако
и целокупном становништву, институцијама и организацијама.
На питање колико је текућа година изменила твој
живот, 18% младих је одговорило много, чак 40,6%
младих са доста, док трећини младих је мало измењен живот (32,9%), а 8,6% младих је изјавило да им
се живот није променио.
У односу на то како им се изменио живот током
ове године, млади су изјавили да мање виђају друштво и мање излазе (50%), смучили су им се прописи и мере (49,8%). Трећина младих је блискија са
породицом (34,9%), као и да сматрају да је важно
изборити се са ситуацијом (33%).
Једнаком броју младих су и досадиле друштвене
мреже (27%), и више се друже онлајн (25,9%). Четвртини младих недостаје одлазак у школу или на
посао (26,6%).
Око 12% младих је изјавило да свако треба да
да свој допринос општем бољитку, усавршио/ла је
коришћење ит, или је научио/ла коришћење нових
дигиталних алата.
Може се приметити да је половини младих тешко
пала ситуација изазвана пандемијом Корона вируса у
2020. години, као и да истом броју младих недостаје
дружење са вршњацима. Забрињавајући је податак да
су половини младих дојадиле мере и прописи, што
се може негативно одразити на ментално здравље
младих.
Иако трећина младих остаје позитивна, потребно
је посебну пажњу посветити превенцији социјалне
искључености и менталној хигијени младих.
Закључци:
Млади нису институционално довољно заштићени као припадници осетљивих група. Такође младе
не препознају довољно све видове осетљивости. Те с
тога треба радити на едукацији младих о факторима
ризика за социјалну искљученост.
Недовољно услуга из области социјалне заштите, намењених деци и младима, посебно, недовољно развијене саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге за важне теме: планирање породице,
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родитељства и репродуктивног здравља; помоћ жртвама насиља; социјалне и емотивне вештине; о
партнерском и породичном насиљу; вршњачко насиље. Недовољно активности и програма који промовишу толеранцију и једнака права.
Недовољна подршка организацијама цивилног
друштва за развој недостајућих услуга и недостатак
простора за рад.
Недовољно програма за младе и за шире популације који су „ван система”. Недовољна подршка
образовању деце и младих из породица ниског социо-економског статуса. Недовољна координација
служби у вези са децом која не иду редовно у основну школу.
Недовољно подршке младима без родитељског
старања по изласку из Дома и одсуство програма подршке деци и младима у хранитељским породицама.
Недовољно програма и прилика за младе на селу,
подршке менталном здрављу младих и младим брачним паровима. Осамостаљивању младих – програми
становања.
Као општи циљ радна група је у овој области
дефинисала: превенција социјалне искључености
младих.
Специфични циљеви су:
1. П
 овећан ниво информисаности младих о услугама које се реализују на локалном нивоу и успостављање механизама информисања младих о
услугама које могу користити, посебно младих
из маргинализованих група;
2. Подстицање организовања додатних програма за младе из угрожених група на превенцији
социјалне искључености;
3. Подржане организације цивилног друштва за
развој недостајућих услуга и недостајуће подршке младима кроз креирање саветодавних
сервиса за младе (саветовалишта, СОС телефони, вршњачке едукације...)
4. Развијени програми превенције дискриминације,
предрасуда и стереотипа социјално осетљивих
група младих кроз истраживања, информисање и едукацију о њиховим узроцима и последицама.

3.2.5. Информисање и мобилност младих

У Србији не постоји систем контроле квалитета
доступних програма у области информисања младих,
те се претпоставља да квалитет понуђених информација варира. Европска агенција за информисање и саветовање младих (ERYICA) је 2004. године усвојила
Европску повељу о информацијама за младе , a 2009.
године Принципе информисања младих путем интернета , чиме су постављени стандарди омладинског
рада на информисању. Србија тек треба да примени
стандарде и унапреди информисање младих. Информације које могу бити од значаја за младе се налазе
на разним странама и нису обједињене.
Посебно је потребно обратити пажњу на младе
из осетљивих група који према сведочењима актера
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омладинске политике, имају веома ограничен приступ информацијама, а према подацима често нису
упознати ни са постојањем КЗМ . Могућности информисања сиромашних и слабо образованих младих
су мање. Готово две трећине пунолетних младих са
(не) завршеном основном школом (65,5%) никада не
користи интернет, као и 42,1% младих који живе у
домаћинствима са мање од 80 евра прихода по глави
домаћинства. Њихова искљученост је резултат депривилеговане друштвене позиције .
Представници медија верују да су млади ретко заступљени у медијским садржајима у Србији (71,2%),
а њихова заступљеност се махом односи на спорт и
забавне садржаје. Млади сматрају да их медији осликавају као зависне, а често и насилне и непристојне. Слично стање виде и представници медија, који
тврде да је перцепција младих у медијима таква да
их приказује као неорганизоване, незаинтересоване,
аполитичне, зависне и нетолерантне . Неадекватно
информисање младих путем медија је у великој мери
последица недовољног учешћа младих у креирању
садржаја, слабе заступљености младих људи у телима која надзиру ову област, као и недостатка подршке
активностима препознавања интересовања младих и
развоја медијских садржаја на таквој основи.
Мобилност младих може се дефинисати као покретљивост на локалном, националном и међународном нивоу са различитим циљевима (туристичка,
културна, образовна и друге). Када се говори о значају мобилности младих, најчешће се истиче његова
улога у подстицању активног укључивања младих
у друштво, као и у интеркултуралном учењу младих, односно разбијању предрасуда и стереотипа, те
борби против негативних друштвених феномена, као
што су расизам и ксенофобија. Не треба заборавити
ни посебно значајну улогу образовне мобилности,
која кроз формално, неформално и информално
образовање доприноси стицању знања и вештина
младих и на тај начин повећава могућност њиховог
запошљавања.
Право младих на приступ информацијама о питањима који за њих имају значај је изузетно важно
у погледу подизања нивоа њихове партиципације у
друштвеном животу. У области информисања примећује се недовољна објективност, недовољна конкуренција између локалних медија, а млади имају
ограничен приступ информацијама, а посебно млади
из осетљивих група. Млади су недовољно заступљени у медијским садржајима, фокус је на спорту и
забави, те је отуда присутна гетоизација младих у
медијима. Присутна је незаинтересованост младих за
активно праћење и учешће у друштвеном животу, као
и недовољна информисаност младих на тему болести
зависности, вршњачког насиља, али и прилагођеност
локалних медија особама са инвалидитетом.
Резултати из истраживања:
Када је информисање у питању, млади се најчешће информишу путем друштвених мрежа (88,9%),
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од вршњака (64,8%), и од породице (57,9%). Што је
значајан податак у смислу коришћења канала комуникације са младима у планираним активностима
за реализацију Локалног акционог плана за младе.
Даље млади користе телевизију као извор информација (46,6%), док знатно мање користе онлајн
новине (30,2%), портале (18,4%), радио тек 5,7%
младих и штампане новине само 3,8% младих.
Од локаних медија млади највише прате Фејсбук
портале (49,4%), док само трећина прати ХИТ радио (34,1%), Радио БООМ93 (27,7%) и Е-Браничево
(26,1%). Знатно мање се прате новине „Реч народа“
(11%), Радио Пожаревац (13,3%), и САТ ТВ (11,9%).
Док се ТВ Виминацијум и ТВ Дуга прате са процентом мањим од 4%.
Највећи број младих сматра да су садржаји у
медијима делимично прилагођени младима (71,4%),
док 22,6% младих сматра да уопште нису за младе.
Само 6% младих сматра да су садржаји прилагођени младима.
Што се тиче потреба млади интернет највише користе за прегледање видео садржаја и музике
(82%) и друштвене мреже (78,6%). Затим за учење и
едукацију (65,1%) и дружење (59,6%). На последњем
месту млади стављају игрице (34,3%).
На питање шта више користе, њих 89,3% више
користи мобилни телефон, док 10,7% младих више
користи рачунар.
Према подацима које смо од младих прикупили,
изводе се закључци да су млади сада много више
окренути коришћењу интернета, што у сврхе образовања и едукације, што у циљу социјализације, контаката и дружења, као и ради провођења слободног
времена. Намеће се да су млади свој реални живот
пренели у дигитални простор, што својим избором,
што околностима које их принуђују да користе ИКТ.
С тога се препоручује развијање дигиталних вештина, како младих, тако и омладинских радника/
ца, лидера/лидерки који директно спроводе програме
омладинског рада, као и свих стручњака и сарадника
који раде са младима, како би програме/пројекте и
активности прилагодили окружењу где се млади тренутно највише налазе, а то је дигитални простор.
У односу на могућности за путовање, 21,8% младих нема финансијских могућности да путује, 7,5%
младих нема дозволу родитеља да путује, највише
младих путује са родитељима (43,3%), док 9,2%
младих повремено путује са друштвом, а петина
(18,2%) младих путује често на разне начине.
Од програма мобилности млади су чули за Младе
истраживаче Србије (77,3%), а тек петина (21,5%)
младих је чуло за Европски волонтерски сервис и
Ерасмус+ програм мобилности (17,1%).
Чак 80,2% младих би волело да путује преко ових
програма.
Закључује се да млади још увек превасходно путују са родитељима. Као и то да млади нису довољно
упознати са могућностима бесплатног учешћа у
програмима мобилности на националном нивоу.
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Имајући у виду наведене податке, као општи циљ
дефинишемо: унапређење информисаности и мобилности младих у Граду Пожаревцу.
Специфични циљеви су:
1. Подржани програми медија у садржајима који
имају информативни карактер о темама битним младима.
2. Подржано укључивање младих у креирање медијских садржаја на теме од значаја за младе
3. Повећан ниво информационе и медијске писмености младих и омогућен приступ и едукација
младих за коришћење нових технологија и интернета, као и тражења информација, посебно код осетљивих група младих
4. П
 овећан ниво информисаности младих о мoгућнoстима зa мoбилнoст и квaлитeтниje прoвoђeњe
слoбoднoг врeмeнa кроз механизме информисања;

1.1.6. Активизам, волонтеризам и активно
учешће младих у друштвеном животу локалне
заједнице

Активизам је планирано понашање како би се постигли одређени циљеви кроз активности као што су
подизање свести, стварање коалиција, вођење кампања, изазивање публицитета и других акција како би
се утицало на друштвене промене. Активизам може
бити вођен одређеном идеологијом, вредностима,
политиком или имати алтруистички и хуманитарни
карактер.
Активно учешће или партиципација означава
много више од пуког учествовања у некој активности. Оно подразумева учешће у процесу идентификације потреба и проблема, истраживању потенцијалних решења, доношењу одлука и планирању
и спровођењу акција у заједници. Активно учешће
младих у раду институција и друштвеним процесима омогућава младима да преузму одговорност за
сопствену будућност и будућност друштва, што им
истовремено помаже да стекну аутономију и пружа
прилику да задобију бројне вештине и знања. Активно учешће младих представља окосницу сваке
омладинске политике. Потребно је да млади активно учествују како у креирању тако и у спровођењу
омладинске политике на свим нивоима. Активно
учешће младих схватамо пре свега као њихово учешће у процесима доношења свих одлука које настоје
да одговоре на питања која се тичу младих. Учешће
младих у процесима доношења одлука одвија се кроз
програме и активности удружења младих и за младе,
као и неформалних група. Учешће у раду институција и тела, путем различитих механизама – савета,
ученичких и студентских парламената, радних група,
редовних консултација, структурираног дијалога, заговарања и коменаџмента без сумње је важан облик
учешћа младих.
Волонтирање је израз добре воље појединаца или
групе усмерен ка општем добру, како личном тако и
колективном развоју, који подразумева да појединац
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поклања своје време, вештине, енергију, знања и способности у корист целе заједнице, других појединаца са којима није у сродству или у циљу заштите и
унапређења животне средине, не очекујући заузврат
икакву материјалну добит.
Према Закону о младима, млади треба да активно
доприносе изградњи и неговању друштвених вредности и развоју своје заједнице, нарочито путем различитих облика волонтерских активности и да изражавају међугенерацијску солидарност и активно
раде на стварању услова за једнако и пуно учешће
у свим аспектима друштвеног живота младих особа
са инвалидитетом, припадника националних мањина
и свих других лица и друштвених група које могу
бити у ризику од дискриминације, односно дискриминаторног поступања. – Закон о младима; Закон о
волонтирању.
Начело активног учешћа младих представља
једно од шест начела Закона о младима и упућује
да „сви, а посебно субјекти омладинске политике,
обезбеђују подстицајно окружење и дају активну подршку у реализацији омладинских активности младих, предузимању иницијативе и њиховом смисленом укључивању у процесе доношења и спровођења
одлука које доприносе личном и друштвеном развоју,
а на основу пуне обавештености младих.“
На пољу активизма и волонтеризма је начињен
помак на боље у односу на претходни ЛАП, али је то
још увек недовољно, недостаје волонтерски сервис,
омладински клуб, као и јако важна карика између
ОЦД и ЈЛС, а то је функционална Канцеларија за
младе.
Резултати истраживања
Када је у питању учешће у доношењу одлука у
локалној заједници, чак 49,5% младих сматра да нису
укључени, 32,9% младих да су недовољно укључени.
Што значи да више од 80% младих сматра да се њихово мишљење на уважава при доношењу одлука. Само
14,1% младих сматра да су делимично укључени у
процесе доношења одлука, док мање од 3,5% младих
сматра да су довољно укључени у ове процесе.
Чак 90,3% испитаника није учествовало у овим
процесима. Од тога 16,8% младих није желело да
учествује, 48,8% младих никада није позвано, док
24,7% младих не зна како може да учествује. Од младих који су учествовали у доношењу одлука, само
2,4% младих активно учествује, 6,5% младих је учествовало неколико пута, док је 0,8% младих случајно
учествовало.
Скоро половина младих је члан неког спортског
клуба (42,4%), док је чланство у другим организацијама јако слабо остварено. Само 20,3% младих је члан/
ица неке школске секције, 15,9% младих су чланови
Школског парламента, док су око петине чланови
уметничког друштва (12,5%), неке невладине организације (9,8%) или плесног клуба (8,1%). Знатно мање
испитаника је члан/ица подмладка неке странке (3%).
Чак 66,1% младих није никада волонтирало у некој организацији, на догађају или активности.
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Као разлоге за волонтирање млади наводе стицање знања и вештина (65,2%), дружење (56,5%),
осећај корисности за заједницу (39,9%), док много
мање наводе референце за ЦВ (8,9%).
Сви ови подаци наводе на закључке да су млади
слабо информисани о могућностима за волонтирање, да су недовољно укључени у процесе доношења
одлука и да нису упознати са бенефитима волонтирања у заједници. Такође неактивност младих је изразито велика и њихово информисање о начинима
на које могу да се укључе.
С тога је потребно подржати програме, пројекте
и активности које промовишу волонтеризам и активизам младих и њихово активно учешће у друштву.
Такође подржати активности на промоцији могућности за младе у локалној заједници.
У вези активизма младих који представља један
од кључних фактора напретка друштва уопште евидентно је да на територији Града Пожаревца постоје
следећи изазови са којима се млади сусрећу:
- Недовољна је сарадња/координација између
удружења грађана и локалне самоуправе, и самих удружења међу собом, а такође не постоји
јединствена евиденција удружења грађана са
територије Града Пожаревца, као и недовољна
информисаност младих о постојећим активностима/програмима;
- Такође млади нису довољно мотивисани и заинтересовани за активно и креативно трошење
слободног времена и велики је недостатак адекватних јавних простора отворених за младе и
активности младих. У том смислу неопходно је
утврдити постојање свих јавних простора (ако
постоји омладинска имовина) и ставити их у
функцију младих;
- Млади нису свесни сопствене улоге у решавању
проблема;
- Недовољно волонтерских програма, неповољни
услови за волонтирање међу младима и за младе
и мали број младих који су ангажовани као волонтери, са друге стране, присутан је недовољан
број волонтерских програма/активности/волонтера; Закон о волонтирању не омогућава промовисање и стимулисање културе волонтирања;
- Недовољан број младих људи који су укључени у решавању локалних проблема и доношењу
одлука. Недовољна заступљеност и ниво учешћа
младих, како би се постигла равноправност младих у процесима и телима;
- Непостојање репрезентативних савеза младих
и недовољна подршка програмима за спровођење активности укључивања младих у друштво,
услед неразвијене културе активног учешћа у
доношењу одлука. Недовољно охрабривање и
подршка младим лидерима и активним младим
људима за преузимање лидерске улоге и одговорности у заједници. Млади су недовољно присутни у институцијама, саветима и комисијама
које се баве младима;
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- Непостојање надлежности и правног статуса
КЗМ и компетенција особа које руководе КЗМ,
непостојање Савета за младе;
- Неадекватан рад ученичких парламената и недовољна информисаност ученика/ца о правима
парламента и немотивисаности да се активно
укључе у његов рад. Недостатак знања и вештина чланова парламента за успешан рад, подршке
и отворености школе да се унапреди рад ученичког парламента, због чега је неуједначен рад
ученичких парламената.
Као општи циљ у овој области радна група је дефинисала: утврђење активизма и активног учешћа
младих у друштву.
Специфични циљеви су:
1. Успостављено подстицајно окружење за волонтирање и активизам код младих кроз промоцију вредности и добробити волонтирања и
активизма за појединца и заједницу;
3. О
 безбеђена подршка одрживом развоју удружења која спроводе омладинске активности;
4. Унапређење и механизми који осигуравају учешће младих у процесима доношења одлука и
развоју политика за младе;
6. Институционализовање рада Канцеларије за
младе и активно функционисање.

1.1.7. Здравље и благостање младих

Здравље младих представља вишеструку вредност
и основу за одрживи развој сваког друштва, које зависи од напора који се улаже да се очува и унапреди.
Свеобухватно разумевање и подстицање здравља младих као стања потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуства болести или
неспособности, наглашава нераскидиву везу између
индивидуалног начина живота и здравља, али и улагања у детерминанте здравља предуслове за здравље
који обухватају одговарајуће друштвене и економске
услове, физичко окружење и стабилни екосистем.1
Према дефиницији Светске здравствене организације, само потпуно физичко, ментално и социјално
благостање, третира се као здравље, а не стање у
којем постоји одсуство неке болести или тренутне
слабости.
Здравље младих је посебно препознато као приоритет како на глобалном, тако и на националном
нивоу. Улагање у здравље младих има, осим свог
формалног значаја, кроз укупан систем здравствене
заштите у Републици Србији, посебну важност, јер
се већ данас може учинити много за будућност.
Само континуираним информисањем и позитивном
промоцијом и едукацијом, најбоље вршњачком, могу
да се постигну резултати на тему здравља младих.
За већу партиципацију, осим младих неопходна је
и међусекторска сарадња организована кроз сарадњу организација и институција у сврху удруживања
1

Национална стратегија за младе 2005–2015.
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капацитета, знања и ресурса како би акције биле што
успешније и ефикасније, а у циљу што бољег превентивног деловања на све ризике по здравље.
При постављању стратешких циљева ослањали смо
се поред истраживања и на националне документе:
Националну стратегију за младе 2015–2025; Закон
о здравственој заштити РС;
Стратегију Јавног здравља у Републици Србији
2018–2026.
4.1. Унапређење здравља и смањивање неједнакости у здрављу – 4.1.2 Унапређење исхране и физичке активности становништва Републике Србије
(тако да се удео одраслог становништва и млађих
од 18 година који се правилно хране и физички су
активни увећа за 10%; 4.1.3 Превенција и сузбијање пушења и изложености дуванском диму, штетне
употребе алкохола и злоупотребе дрога (тако да се
удео одраслог становништва и млађих од 18 година
који свакодневно или повремено пуше, изложени су
дуванском диму у радној средини и на јавном месту,
прекомерно пију алкохол и злоупотребљавају дроге
смањи за 10%; 4.1.5 Унапређење здравља осетљивих
друштвених група путем развоја и имплементације
додатних мера ради смањења неједнакости у здрављу
(тако да се удео осетљивих група које своје здравље
процењују као врло добро и одлично повећа за 10%);
4.4. Развој акција промоције здравља у заједници;
– 4.4.1. Унапређење знања и понашања популације
у вези са очувањем и унапређењем здравља и смањивањем фактора ризика; – 4.4.1.1. Континуирано
унапређење спровођења здравствено васпитног рада
у предшколским установама, основним и средњим
школама до 2026 године;
Стратегију за превенцију и контролу HIV инфекције и AIDS-а у Републици Србији, 2018–2025. – Превенција – Мера 1.1. Унапређени и спроведени програми
на подизању нивоа знања, промени ставова и понашања у односу на HIV инфекцију и повећана доступност
добровољног поверљивог саветовања и тестирања (у
даљем тексту: ДПСТ) на HIV и друге патогене, посебно за популације под повећаним ризиком;
Мера 1.7. Унапређена доступност програма за
превенцију HIV/сиде и других полно преносивих
инфекција, и очувања сексуалног и репродуктивног
здравља у популацији младих.
Стратегију о спречавању злоупотребе дрога 2014–
2021.
1) подизање свести заједнице о проблему злоупотребе дрога и о потреби за њеним спречавањем, као
и о потреби афирмације здравих стилова живота; 7)
подизање свести и унапређење вештина свих укључених субјеката који се баве превенцијом злоупотребе дрога, лечењем и рехабилитацијом зависника од
дрога, као и мерама и програмима оријентисаним ка
смањењу штете;
Стратегију превенције и заштите од дискриминације;
Поштовање уставног начела забране дискриминације, према лицу, односно групи лица с обзиром
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на његово/њено лично својство, а посебно осетљивих друштвених група (националних мањина, жена,
ЛГБТ особа, особа са инвалидитетом, старијих, деце,
избеглица, интерно расељених лица и других угрожених мигрантских група, припадника различитих
вероисповести и лица с обзиром на њихово здравствено стање).
Програм о заштити менталног здравља у републици Србији 2019–2026.
1) омогућавање свеобухватније превентивне делатности, пре свега ране дијагностике, као и целовите помоћи деци и младима и њиховим породицама,
на нивоу примарне здравствене заштите. Примарну
превенцију менталних поремећаја деце и младих као
и унапређење њиховог менталног здравља спроводити и кроз образовни систем и облике масовних
комуникација; 2) додатна континуирана едукација
постојећих кадрова у домовима здравља (гинеколога, лекара опште медицине, педијатара, и здравствених сарадника) у области менталних проблема деце
и младих; 5) у оквиру будућих центара за ментално здравље у заједници формирати субјединице за
ментално здравље за децу и младе и повезати их с
постојећим развојним саветовалиштима и саветовалиштима за младе.
Резултати истраживања:
Према мишљењу младих, када су у питању могућности за бављењем спортом, нашем граду недостаје на првом месту затворени базен, затим терени
за разне спортове, справе за вежбање на отвореном,
стаза за трчање и бициклистичка стаза. Млади такође
сматрају да отворени базен може бити боље уређен.
У смислу едукација млади су највише заинтересовани за области спорта и рекреације (48,9%), здраве стилове живота (43,1%), као и заштиту животне
средине (32,2%). Четвртина испитаника би желела
едукације из области болести зависности (28,9%),
док петина о репродуктивном здрављу (17,5%).
Према овим изјавама изводи се закључак да су
млади највише заинтересовани за здраве стилове живота и спорт, те у те активности треба уложити више
напора како би се створиле адекватне могућности за
бављење спортом.
Када је у питању конзумирање алкохола, половина младих је изјавила да не конзумира алкохол
(48,6%), 24% младих конзумира неколико пута годишње, 19,5% младих неколико пута месечно, док
5,9% младих неколико пута недељно. 2% младих
свакодневно конзумира алкохол.
80,8% младих је изјавило да не конзумира цигарете, 6,5% младих да конзумира понекад, док 12,5%
што представља сваког осмог средњошколаца, конзумира свакодневно.
94,5% младих не конзумира марихуану, док је
1,2% пробало једном, 0,8% пробало неколико пута
у години, 1,2% младих је пробало неколико пута месечно, и исти број неколико пута недељно.
Јако мали број младих је пробао следеће супстанце: екстази, хероин, кокаин, ЛСД, амфетамине.
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Све ово наводи на закључак да млади најчешће
конзумирају алкохол, чак половина у одређеним ситуацијама, затим цигарете, и то петина младих испитаника је пробала у неким околностима, док је 5%
младих на неки начин пробало марихуану. То што
постоје млади који конзумирају ове ПАС указује на
потребе веће едукације младих о штетним ефектима
злоупотребе ових супстанци на њихово психичко,
физичко и емотивно здравље.
Чак трећина младих сматра да гојазност није
болест и да свако може да смрша (29,7%), трећина да јесте, али да може да се ради на мршављењу
(29,3%), док трећина сматра да зависи од особе до
особе (38,8%).
У односу на текућу 2020. годину која је донела
много здравствених изазова и претњи, млади су навели следећа осећања која су је обележила:
Осећао сам се потпуно срећно, испуњено – 60,8%,
осећао сам се изгуљено и безвољно – 52,6%, док је
42,4% младих осетило притисак других, тензију. 41,6%
младих је осетио да могу да науче нове ствари, 33%
младих да могу да помогну другима, док се 27,8%
младих осећало инспирисано и мотивишуће, а у исто
време исти бој младих ограничено и спутано. 14,2%
младих се осећало немоћно и здравствено угрожено.
Као и свима ова година је донела неочекиване
прекретнице, промене, прилагођавања. Евидентно
је да су млади осетили последице промена начина
живота, рада, похађања наставе, дружења, социјализације. Млади се у једном свом периоду живота када
пролазе кроз адолесценцију суочавају са превише
личних и социјалних изазова, тако да је додатно оптерећење на њих стављено пребацујући одговорност
за новонасталу ситуацију изазвану вирусом Корона.
Све ово доводи до закључка да су у наредном периоду више него икада потребне едукације, саветовања
и рад са младима на теме менталне хигијене, менталног здравља и очувања здравих навика и стилова
живота.
На територији Града Пожаревца уочени су следећи проблеми и изазови у области здравља младих:
- недовољно развијена свест и информисаност
код младих о значају бриге о здрављу, а отуда је
дефицит активизма у овим областима;
- недовољно спортских објеката за рекреацију на
отвореном (стазе за трчање, справе за вежбање
у природи итд. ) и подршке спортским организацијама за увођење и ширење рекреативних
(бесплатних) активности младих и промовисање
бављења спортом код младих;
- недовољно развијена свест о здравим стиловима
живота и недостатак подршке правилном психо-физичком развоју младих у областима: развоја здраве и стабилне личности код младих,
рекреација, исхрана и репродуктивног здравља;
- недовољно организован континуиран рад на превенцији болести зависности, сексуално преносивих болести и ХИВ-а, менталних проблема у
развојном добу, агресивног понашања и насиља.
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Радна група је дефинисала следећи општи циљ:
унапређење здравља младих.
Специфични циљеви су:
1. У
 напређено знање и вештине младих о здравим
стиловима живота, кроз информације и услуге
за младе
2. Прилагођавање система здравствене заштите
потребама и специфичностима свих младих
3. У
 напређење знања о штетности употребе
психоактивних супстанци , као и опасности
од других облика зависности
4. П
 овећан ниво знања младих о репродуктивном
здрављу и превенцији ширења заразних болести
5. У
 сарадњи са зравственим институцијама унапредити програме заштите менталног здравља кроз директну подршку младима

1.1.8. Безбедност и безбедносна
култура младих

Право на слободу и безбедност спада у основна људска права и слободе.2 Безбедност представља
предуслов за лични развој младих. Наука препознаје
безбедност не само као одсуство угрожавања (конфликата), већ и присуство правде, морала и културе.
У том смислу, безбедност треба схватити и као услов
опстанка и развоја (државе, друштва, нације, људи и
живог света на планети).3
Према налазима истраживања које је на територији Града Пожаревца током 2015. године спровео
Центар за истраживање јавних политика, уз подршку Мисије ОЕБС-а4, а на основу мишљења младих
укључених у овај процес, извори угрожавања безбедности локалне заједнице су: криминал, секте, алкохолизам, проституција, дискриминација (по основу
пола, вере, националности), непоштовање личног
става, недовољан активизам младих – недовољна
информисаност, насиље (физичко, сексуално, психичко, емоционално, међу вршњацима, породично)
угрожена поверљивост и заштита личних података,
саобраћај, ноћни изласци, трговина људима, крађе,
физичка (не)безбедност, интернет криминал, хулиганизам навијачких група, сиромаштво, политизација, поремећен систем вредности, корупција, мањак
еколошке свести, лоша комуникација у породици и
школи, малолетничка деликвенција, недостатак информација о „другима“, апатичност...
Установе и организације задужене за безбедност
локалне заједнице су: полиција, војска, затвор, судство, Градска управа, Хитна помоћ, Развојно саветовалиште при Дому здравља, школе, Савет за безбедност Града Пожаревца. (У редовни састав локалног
Устав Републике Србије, 2006.
Основи цивилне безбедности, А. Савић – Љ. Стајић,
УСЕЕ, 2006.
4
Млади и демократска контрола сектора безбедности,
Центар за истраживање јавних политика, Београд, јун
2015. године.
2

3
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савета за безбедност биће укључени представници
локалне самоуправе [градоначелник, председник
општине, председник скупштине, службе локалне
самоуправе и др.], полиције [начелник полицијске
управе, командир полицијске станице/испоставе или
други руководиоци], правосудних органа [судије и
јавни тужиоци], центара за социјални рад, других
органа, просветних установа, здравствених установа,
привреде, медија, верских организација, мањина и
невладиног сектора.)Безбедност је недељива и у том
смислу се безбедност младих не може одвојити од
општег стања безбедности свих грађана.
Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: Здравље; Еколошка безбедност; Безбедност у саобраћају; Насиље; Безбедност на интернету
и Ванредне ситуације.
У разматрању безбедности младих, неопходно је
уважити специфичности ове групе. На путу њиховог
развоја, постоје бројни безбедносни изазови, ризици
и претње који подстичу насилно понашање, екстремизам и нетолеранцију према различитим културним
моделима и вредностима, утичу на пораст криминала, доводе до забрињавајућег пораста употребе
опојних дрога и алкохола, коцкања, неговања небезбедних стилова живота у саобраћају, на спортским и
другим јавним манифестацијама, у јавном простору,
несналажења у новим, неочекиваним, „ванредним“
ситуацијама. (НСМ РС)
Осим у НСМ 2015–2025, унапређење безбедности и безбедносне културе младих издвојено је као
један од основних друштвених захтева и у другим
темељним документима омладинске и безбедносне
политике – Закону о младима и Стратегији националне безбедности (2009), као и Стратегији полиције у
заједници (2013).
Неопходна је боља повезаност цивилног сектора
са институцијама задуженим за понашање у ванредним ситуацијама као и повећање практичних знања
и вештина о безбедности саобраћаја младих возача.
Изражено је ниско поверење младих у институције
безбедности. Потребно је подстицати програме креирања и одржавања поверења.
Резултати истраживања:
Половина младих испитаника Пожаревца се не
осећа безбедно док ноћу сам/а шета градом (47,9%),
док се насупрот њима 32,1% младих осећа безбедно
у Пожаревцу.
26,6% младих сматра да је саобраћај ризичан у
граду, док 22,7% младих сматра да на сваком ћошку
вреба нека опасност.
14,3% младих сматра да су саобраћајне ознаке у
реду у Пожаревцу, 11% да нема насиља код нас, док
10% сматра да је сваког дана сведочило неком облику
насиља.
Према младима главни разлози зашто су млади у
сукобу са законом су: чак трећина (27,9% )сматра да
желе да импресионирају друге, петина сматра да је
дрога узрок, 11,6% младих да је криминал по среди,
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1,4% да је оружје криво, 13,6% да је у питању насиље, 7,1% да то раде због забаве, 4,1% да је неинформисаност узрок, док 7,5% сматра да је разлог за то
сиромаштво.
Из приложеног видимо да млади препознају више
разлога за угрожавање безбедности у локалној заједници и сукоб са законом. Млади сматрају да град
није безбедан ноћу, да је главни разлог за сукоб са законом утицај вршњака и доказивање, те да су узроци
преступа дрога, алкохол, оружје, криминал, насиље.
Радна група је у области безбедности младих препознала следеће кључне проблеме:
- Недостатак системског приступа у раду са младима и стандардизације у погледу безбедности
младих. Институције немају адекватне механизме и процедуре или млади нису упознати са
истим. Не постоји организован системски приступ ширења знања о безбедносним ризицима
и претњама којима су млади изложени, као ни
организован систем обуке за стицање вештина и
способности за деловање у условима конкретне
безбедносне претње
- Одсуство и недовољно финансирање едукативних и превентивних програма
- Присутно је ризично понашање младих у саобраћају
- Млади нису довољно упућени у поступање у
ванредним ситуацијама (пожари, поплаве, итд).
– Недовољна заштита деце и младих на интернету, негативан утицај вршњачких група и недовољно истицање позитивних узора.
Као општи циљ је дефинисано: унапређење услова за развијање безбедности и безбедоносне културе
младих у Пожаревцу.
Специфични циљеви су:
1. Остварени програми превенције ризичног понашања младих и вршњачког насиља
2. Повећана безбедност младих у саобраћају;
4. Повећана безбедност младих у дигиталном
простору;
5. Едуковани млади о реаговањима у ванредним
ситуацијама;
6. Остварена међусекторска сарадња и стандардизација рада са младима у погледу безбедности младих.

1.1.9. Заштита животне средине и одрживи
развој у локалној заједници

Животна средина јесте скуп природних и створених
вредности чији комплексни међусобни односи чине
окружење, односно простор и услове за живот. (Национални програм заштите животне средине, 2010)
Заштита животне средине подразумева активности и планове који имају за циљ очување природних
ресурса, одржање тренутног стања у животној средини и где год је то могуће унапређење стања животне
средине. Одрживи развој представља тежњу за напретком који задовољава потребе садашње генерације
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без угрожавања потреба будућих генерација за живот у оквиру капацитета животне средине. То подразумева да је одрживи развој усклађени систем
техничко-технолошких, економских и друштвених
активности у укупном развоју у којем се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува
и унапреди квалитет животне средине за садашње и
будуће генерације.
Учешће младих у програмима образовања становништва и подизања јавне свести о значају заштите
животне средине је недовољно, јер не постоје довољно развијени механизми за учешће грађана у одлучивању о проблемима повезаним са овом облашћу.
Један од веома поузданих механизама укључивање
младих у питања у вези са за заштитом животне средине свакако је едукација. (Национална стратегија
за младе 2015–2025)
Природне непогоде, саобраћајне несреће, производња и коришћење опасних материја, загађење
ваздуха, воде и земљишта, указују на потребу едукације младих да препознају ризике по здравље у
животној средини, како би се предузеле мере и активности за њихово отклањање или превазилажење.
Са друге стране, повећање нивоа информисаности
и њиховог знања о проблемима животне средине
омогућиће њихово веће укључивање у идентификовање и тражење могућег решења за ове друштвено
веома битне и комплексне проблеме. Може се, дакле
извести закључак да су главни проблеми заштите
животне средине низак ниво свести о животној средини (поготово код младих), недовољна едукација о
животној средини и неадекватно учешће јавности у
одлучивању. (ЛАП за младе Пожаревац 2017–2020)
Велико је неразумевање важности и хитности решавања ових питања у циљу очувања здравља људи.
Формално образовање из области заштите животне
средине у оквиру васпитно-образовног процеса још
увек није задовољавајуће.
Акценат је на партиципацији младих у сталним
скупштинским радним телима и комисијама градске
управе који се тичу заштите животне средине.
Веома је важно да се у реализацију циљева и мера
који су наведени у акционом плану укључе сви субјекти који се баве овом области, од удружења до
институција према принципима међусекторске сарадње.
Циљеви одрживог развоја 2030. УН којих има 17 –
представљају циљеве за искорењивање сиромаштва,
заштиту животне средине и обезбеђење мира за све.
Чиста вода и санитарни услови (6); Доступна и
обновљива енергија (7); Одрживи градови и заједнице (11); Акција за климу (13); Живот под водом
(14); Живот на земљи (15).
Водећи се истраживањем и важећим документима ( Законо заштити животне средине; Стратегија
одрживог развоја Града Пожаревца 2017–2022;), као
и анализом реализације акционог плана ЛАП-а за
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младе Града Пожаревца 2017–2020. године где није
било ниједног пројекта из овог стратешког циља који
је подржан долазимо до следећих закључака.
Резултати истраживања:
19,2% младих сматра да се уопште не обраћа пажња на очување животне средине, чак 56,3% младих
сматра да се недовољно обраћа пажња. Што је укупно три четвртине младих. 20,2% младих сматра да се
о очувању животне средине размишља појединачно,
али не на нивоу града. Само 4,2% младих мисли да
се грађани довољно баве овом темом.
Нажалост чак 63,1% младих сматра да би повећању свести о заштити животне средине допринеле
казнене мере, 52% сматра да би то постигла боља
организација отклањања отпада, 33,1% сматра да
би то постигло сопствено понашање као пример,
док 25,5% сматра да би требало едуковати грађане
о томе. 15,5% младих сматра да медији могу да допринесу подизању свести на ову тему.
Такође закључује се да млади јесу заинтересовани
за заштиту животне средине, па их треба и оснажити
и едуковати на том пољу, како би били добри амбасадори у локалној заједници по питању очувања
животне средине.
Радна група је дефинисала следећи опти циљ:
Повећање доприноса младих у унапређењу животне
средине и одрживог развоја.
Специфични циљеви су:
1. Повећано активно учешће младих у области
заштите животне средине и одрживог развоја
у процесима доношења одлука;
2. Омогућено стицање практичних знања и вештина младих у циљу побољшања стања
животне средине и обезбеђивати подршку
за примену знања ради заштите животне
средине
3. Подржани програми удружења младих и удружења за младе који се баве овом облашћу, и
подстицати умрежавања удружења кроз заједничко спровођење пројеката са образовним
институцијама.

24. децембар 2020.

Специфични циљ

1.1 Обезбеђени услови
за развој компетенција
1. Унапређен квалитет потребних за активно
укључивање младих у
и могућности
друштво, запошљавање
за стицање
и даље образовање, кроз
квалификација и
развој компетенција и квалитетне програме
иновативности младих неформалног образовања и
омладинског рада који прате
потребе младих

Општи циљ

1.1.2. број истраживања о
потребама неформалног
образовања
Број младих укључених у
истраживање
Број младих из осетљивих
група укључених у
Истраживање

1.1.1. број обука спроведених
годишње
број учесника који су
успешно завршили обуку

Индикатори

Рок

1.1.2. Спроводити истраживања
потреба младих за програмима
1.1.3. број спроведених
неформалног образовања
програма годишње
број младих укључених у
1.1.3. Креирати и спроводити
програме годишње Број
Континуирано
програме неформалног
младих из осетљивих група
образовања и омладинског рада
укључених у програме
традиционалним и модерним
технологијама по исказаним
1.1.4. број програма који су
потребама младих
промовисани
Најмање 50% младих који су
1.1.4. Информисати младе о
информисани о програмима
постојећим програмима
неформалног учења
неформалног образовања и
омладинског рада
1.1.5. Број формалних
партнерстава између школа и
1.1.5. Развити и континуирано
удружења Најмање 10 нових
спроводити нове ваннаставне
развијених и спроведених
активности у средњим школама
ваннаставних активности у
средњим школама
Минимум 1.000
средњошколаца укључених у
активности

1.1.1. Подстаћи и подржати
удружења и појединце која
имплементирају омладинске
активности да развијају
компетенције за примену
омладинског рада и акредитују
програме омладинског рада

Мера/активност

4.1 Област: Образовање, васпитање и обука младих

4. АКЦИОНИ ПЛАН

Градска управа,
основне и средње
школе, Канцеларија
за младе,
Национална служба
за запошљавање,
Савет за младе
Града Пожаревца,
НВО, Савет за
запошљавање
Града Пожаревца,
институције културе

Носиоци

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор,
полит. партије

Средства
реализације
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Општи циљ

Мера/активност

1.3.3. Спроводити
информативне кампање
за подстицање сарадње 3
сектора ради успостављања
квалитетније и разноврсније
радне праксе

1.3.2.Успоставити
континуирану сарадњу са
приватним и јавним сектором
1.3. Подржани програми
у циљу професионалног
радних/волонтерских пракси
развоја, запошљавања и
кроз међусекторску сарадњу
самозапошљавања
(јавни, цивилни и привредни
младих и реализовања радних/
сектор)
волонтерских пракси

1.2.1. Подстицај иновативним
програмима који се баве
процесом учења
1.2.2. Пружање подршке
младим талентима кроз
награђивање, стипендирање
и усавршавање ученика
1.2. Промоција науке и
подстицање иновативности и и студената који постижу
дигиталних вештина младих високе резултате и поседују
квалитете и склоности да се
младих
баве научним, истраживачким
и креативним радом,
уметношћу и спортом
1.2.3. Подстицати програме
за развој дигиталних вештина
младих
1.3.1. Спроводити
истраживања потреба
младих за практичним
вештинама и знањима

Специфични циљ

1.3.3. број спроведених
кампања
Број постигнутих споразума
о сарадњи

1.3.2. број обухваћених
институција, организација и
компанија

1.3.1. број спроведених
истраживања
број младих укључених у
истраживање

1.2.1. Број предавања,
трибина, семинара,
радионица
1.2.2. број младих талената
подржаних кроз различите
програме
1.2.3. број подржаних
програма
број младих укључених у
програме развоја дигиталних
вештина

Индикатори

Континуирано.

Континуирано

Рок

Основне и средње
школе, Канцеларија
за младе, Савет
за младе Града
Пожаревца, НВО,
Национална служба
за запошљавање,
јавни, цивилни и
приватни бизнис
сектор

Градска управа,
Школска управа,
основне и средње
школе, Канцеларија
за младе, Савет
за младе Града
Пожаревца, НВО
Фонд за
стипендирање
и подстицање
напредовања
даровитих студената
и младих научних
радника и уметника

Носиоци

Средства
реализације
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Специфични циљ

Мера/активност

2.1.1. Подржати и покренути
потписивање протокола о сарадњи
између неформалних група,
2.1. Унапређена
удружења грађана и институција
комуникација
између институција
2.1.2. Обезбедити финансијску и
културе и младих и
програмску подршку реализацији
информисање младих заједничких активности институција
о културној понуди
културе, школа, удружења грађана и
града
неформалних група (трибине,
округли столови, радионице,
концерти, изложбе...).
2.2.1. Подстицати развој културе младих,
независне културе, алтернативне и
експерименталне сцене и квалитетно
провођење слободног времена кроз
подршку оснивању и деловању Клубова
за младе.
2. Унапређење
2.2.2. Обезбедити подршку за оснивање,
улоге културе у
деловање и развој културне мреже младих
животима младих у
града Пожаревца.
Пожаревцу
2.2. Унапређене
2.2.3. Обезбедити континуирану
могућности младих
подршку пројектима из подручја културе
за квалитетно
и слободног времена младих кроз
провођење
суфинансирање пројеката и програма који
слободног времена
на разноврсне начине подстичу активно
и стваралаштво, као
учествовање младих у друштвеним
и популаризација
активностима, културно-уметничко
установа културе и
изражавање и унапређење културне
организација
понуде Града Пожаревца.
2.2.4. Обезбедити адаптацију постојећих
и стварање нових простора и обезбедити
адекватну опрему у складу са савременим
стандардима.
2.2.5. Подржати организацију културних
манифестација, организацију разноврсних
концерата, фестивала за младе, изложби,
представа, предавања и др.

Општи циљ

Континуирано

Рок

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

- Основана културна
мрежа младих Града
Пожаревца

- Број подржаних
програма

- Адаптирани
производи, створени
простори
- број подржаних
манифестација

- разноврсност културне
сцене Града Пожаревца
Континуирано
- основани клубови за
младе

2.1.2. број подржаних
заједничких пројеката

2.1.1. број потписаних
споразума о сарадњи

Индикатори

4. 2. Област: Култура и креативност младих

Канцеларија за младе,
Савет за младе, Удружења
грађана, установе
културе, школе, Локална
самоуправа

Канцеларија за младе,
Савет за младе, Удружења
грађана, установе
културе, школе, Локална
самоуправа

Носиоци

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор,
полит. партије

Средства
Реализације
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Континуирано

Континуирано

- број спроведених
истраживања
- број реализованих
фокус група

Специфични циљ

3.1. Развијене
услуге и механизми
који поспешују
запосленост
младих и њихову
конкурентност
на тржишту кроз
међусекторску
сарадњу ради
стицања знања и
вештина младих

3. Унапређена
запошљивост
и запосленост
младих

3.1.2. Подржати спровођење иновативних
модела за повећање запошљивости
младих који се реализују у сарадњи
цивилног и привредног сектора

3.1.1. Подржати развој и имплементацију
међусекторских услуга које поспешују
стопу активности, запошљивост и
запосленост младих на локалном нивоу

Мера/активност

4.1.2. Број подржаних
програма;
Број младих који
је учествовао у
програмима

4.1.1. Број развијених
и имплементираних
услуга на локалном
нивоу;
Број младих који су
корисници услуга

Индикатори

Континуирано

Рок

4.3. Област: Запошљавање и предузетништво младих

- Број удружења
2.4.1. Подржати програме културе у чијем
обухваћених
Континуирано
осмишљавању активно учествују младе
пројектом Број младих
особе
обухваћених пројектом
- Број промотивних
2.4. Поспешена
укљученост младих у 2.4.2. Промовисати активно укључивање активности
Континуирано
број средњошколаца
креирање културних средњошколаца у програме културе
обухваћено програмима
садржаја
- Број младих
2.4.3. Подстицати младе да се баве
укључених у креирање
Континуирано
наслеђем и да га промовишу као део
програма туризма у
културног туризма
култури

Општи циљ

2. Унапређење
улоге културе у
животима младих у
Пожаревцу

2. 3. Прилагођени
културни садржаји
младима

2.3.1. Осигурати годишње
испитивање потреба младих из области
културе и усклађивати програме са
постојећим потребама.
2.3.2. Организовати фокус групе младих
при креирању годишњих програма
институција културе

Градска управа, КЗМ,
НСЗ, Одељење за
друштвено економски
развој, Савет за младе
Града Пожаревца,
Савет за запошљавање
Града Пожаревца, НВО,
Привредна комора
Пожаревац

Носиоци

Канцеларија за младе,
Савет за младе, Удружења
грађана, установе
културе, школе, Локална
самоуправа

Канцеларија за младе,
Савет за младе, Удружења
грађана, установе
културе, школе, Локална
самоуправа

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке, бизнис
сектор, политичке
партије.

Страна 178 – Број 33
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24. децембар 2020.

3. Унапређена
запошљивост
и запосленост
младих

Општи циљ

3.3. Развијен
функционалан и
одржив систем
каријерног вођења и
саветовања младих

3.2. Омогућени
подстицајни
услови за развој
предузетништва
младих, социјалног
предузетништва и
самозапошљавања

Специфични циљ

Индикатори

Рок

- број реализованих
инфо активности
- број младих који
су учествовали у
активностима и
покренули сопствене
бизнисе
- Број подржаних
нових центара
Број младих који
добијају услуге КВиС
од стране нових
центара
Континуирано

ВТШСС Пожаревац,
средње школе у
Пожаревцу, КЗМ, НСЗ,
Одељење за друштвено
економски развој, Савет за
младе Града Пожаревца,
Савет за запошљавање
Града Пожаревца, НВО,
Привредна комора
Пожаревац

Средње школе у
Пожаревцу,
Градска управа,
Канцеларија за младе,
Национална служба за
запошљавање Одељење
за друштвено економски
развој, Савет за младе
Града Пожаревца,
Савет за запошљавање
Града Пожаревца, НВО,
Привредна комора
Пожаревац

Носиоци

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број подржаних
општинских
тимова
3.3.2. Пружити подршку успостављању
Број активности које
локалних тимова који пружају услуге
КВиС младима из осетљивих друштвених спроводе
-Број младих из
група
друштвено осетљивих
група који добијају
услуге

3.3.1. Подржати оснивање нових
центара и тимова за КВиС при школама,
високошколској установи, и удружењима
која спроводе омладинске активности и
КЗМ

3.2.5. Подржати организацију инфо
активности о доступним изворима
финансирања сопственог посла
и институцијама које пружају
нефинансијску
подршку

3.2.1.Развити афирмативне мере намењене
младим женама које желе да постану
предузетнице, посебно у руралним и мање
развијеним подручјима

Број младих
жена обухваћен
афирмативним мерама
-Број подржаних
иницијатива;
-Број младих и број
ученичких задруга који
3.2.2.Унапредити и подржати различите
видове омладинског, ђачког и студентског су развили иновативне
производе
удруживања
3.2.3.Пружити подршку отварању
-Број подржаних/
локалних бизнис инкубатора (ЛБИ)
отвopених ЛБИ;
за пружање бизнис старт-ап подршке
Број младих који
и пружање менторске подршке кроз
различите моделе међусекторске сарадње, користе услуге;
Број компанија које
посебно у области пољопривреде,
Континуирано
користе услуге ЛБИ;
руралног развоја и креативним
индустријама
-Број подржаних
активности;
3.2.4. Подржати активности
Број младих који су
које повезују иновативност, социјално
покренули социјално
предузетништво и друштвено одговорно
предузетништво путем
пословање и отварање социјалних
подржаних активности
предузећа.

Мера/активност

24. децембар 2020.
Страна 179 – Број 33

3.4. Оснажени млади
из руралних средина,
младе жене, млади
родитеље, млади
из рањивих група
ради постизања
конкурентности на
тржишту рада.

Специфични циљ

4.1. Успостављање
механизама
информисања
младих о услугама
које могу користити,
посебно младих из
маргинализованих
група

3. Унапређена
запошљивост
и запосленост
младих

Општи циљ

4. Превенција
социјалне
искључености
младих.

- број реализованих
програма
- број младих
укључених у
активности и пројекте

Индикатори

континуирано

Рок

Индикатори

4.1.2. Развој и подршка едукативних
програма за удружења и институције
чији је циљ развој знања и вештина
комуникације са корисницима и
јавношћу
- број спроведених
програма

4.1.1. Подржати креирање и одржавање
- креирана база
јединствене базе података о пружаоцима
података о постојећим
услуга и базе података организација
услугама
које се баве саветовалиштима, СОС
телефонима, едукацијама.

Мера/активност

2022.

Рок

4.4. Област: Превенција социјалне искључености младих

3.4.2. Обезбедити унапређивање
постојећих и креирање нових програма
који подстичу активитет5 младих жена,
као и младих родитеља, младих из
руралних средина и младих из NEET
групе

3.4.1. Подржати креирање и спровођење
прилагођених обука за осетљиве групе
младих
за већу запошљивост

Мера/активност

Градска управа, Центар за
социјални рад, здравствене
установе, школе.
Полиција, правосуђе,
Канцеларија за младе,
НВО

Носиоци

КЗМ, НСЗ, Одељење за
друштвено економски
развој, Савет за младе
Града Пожаревца,
Савет за запошљавање
Града Пожаревца, НВО,
Привредна комора
Пожаревац

Носиоци

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор,
полит. партије

Средства
реализације

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Активитет као индикатор за мерење запошљивости у складу са документом Каријера по мери младих, резултати мерења и праћења ефеката услуга КВиС по
запошљивост младих, БОШ, МОС, 2014.

Специфични циљ

Општи циљ

Страна 180 – Број 33
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4. Превенција
социјалне
искључености
младих.

Општи циљ

4.3. Подржане
организације
цивилног друштва за
развој недостајућих
услуга и недостајуће
подршке младима
кроз креирање
саветодавних сервиса
за младе

4.2. Подстицање
организовања
додатних програма
за младе из
угрожених група на
превенцији социјалне
искључености

Специфични циљ

- Број креираних
и реализованих
програма према
ризику од социјалне
искључености младих
- број младих према
осетљивим групама
који учествују у
програмима

Индикатори

континуирано

Рок

4.3.1. Подршка организацијама и
пројектима који за циљ имају отварање
нових сервиса за младе (саветовалишта...),
посебно сервиса који пружају помоћ
- број креираних нових
младима из угрожених група
услуга за
младе
- број споразума на
4.3.2. Подршка програмима у којима се
континуирано
заједничкој
удружења и институције које се баве
реализацији
услугама социјалне заштите
активности
умрежавају и организују заједничке
превенције
активности
социјалне
искључености
4.3.3. Подршка пројектима који нуде
иновативне програме за младе у области
социјалне заштите

4.2.3. Обезбедити сарадњу са Центром за
социјални рад и НСЗ које би посредовале
у запошљавању младих,корисника
њихових услуга

4.2.3. Подстицати послодавце за
запошљавање особа из осетљивих
друштвених група

4.2.2. Подршка пројектима промоције
упознавања концепта социјалног
предузетништва у циљу оснаживања
и укључивања младих из угрожених
категорија у друштвене токове.

4.2.1. Подршка пројектима који за циљ
имају едукацију младих о социјалним
вештинама у циљу успешне интеграције,
лакшег сналажења у пословном окружењу

Мера/активност

Градска управа, Центар за
социјални рад, здравствене
установе, школе.
Полиција, правосуђе,
Канцеларија за младе,
НВО

Носиоци

Средства
реализације

24. децембар 2020.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 181 – Број 33

Специфични циљ

4.4. Развијени
програми превенције
дискриминације,
предрасуда и
стереотипа социјално
осетљивих група
младих кроз
истраживања,
информисање
и едукацију о
њиховим узроцима и
последицама

Општи циљ

4. Превенција
социјалне
искључености
младих.

4.4.3. Подржати пројекте који су усмерени
на информисање и едукацију јавности
о положају, узроцима проблемима и
потенцијалима социјално угрожених
младих
4.4.4. Подржати пројекте који су усмерени
на истраживање положаја младих
из осетљивих група ради стварања
квалитетне базе за развој
јавних политика и деловања у локалној
заједници.

4.4.2. Информисати и
сензибилисти јавност о
толеранцији, солидарности
и равноправности (округли
столови, трибине, радионице)

4.4.1. Обезбедити програмску
и финансијску подршку
за пројекте који имају за
циљ вршњачку едукацију у
превазилажењу стереотипа и
предрасуда и солидарности са
дискриминисаним вршњацима

Мера/активност

Индикатори

Рок

Носиоци

Средства
реализације

Страна 182 – Број 33
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5. Унапређење
информисаности
и мобилности
младих у Граду
Пожаревцу

Општи циљ

5.1.4. Развијати
нове информативне
програме или
уводити у постојеће
информативне
програме целине
који би се бавиле
емитовањем
информација од
интереса за младе

5.1.3. Оснажити
Канцеларију за младе
у правцу места где
млади могу добити
релевантне податке

5.1.2 Основати
Омладинске центре,
Инфо центре у Граду
Пожаревцу

5.1.1. Израдити
интернет портал и
апликацију за смарт
уређаје који би били
централно место за
информисање свих
младих о за њих
битним темама

Мера/активност

Рок

- Број информативних програма – Програм
медија који је намењен младима
- Број младих који прате информативне и
програмске целине
- Евалуација програма на годишњем нивоу

- Број младих корисника услуга Канцеларије за
младе
Услуге информисања младих у Канцеларији
- Евалуација рада Канцеларије за младе

Континуирано

Континуирано

- Интернет портал са релевантним
информацијама за младе је доступан
корисницима интернета – Број посетилаца
сајта за младе, старосна структура корисника и
други статистички подаци
Апликација за смарт уређаје преко које
младих могу да дођу до свих њина битних
информација
Број преузетих апликација за смарт уређаје
- Број Oмладинских/инфо центара и клубова
Број и програм спроведених активности у
Континуирано
Омладинским/инфо центрима и клубовима
минимум – Број младих који користе
Омладинске/инфо центре и клубове

Индикатори

- број подржаних продукција и креираних
програма од стране младих
5.2.1. Подржавати
- број програми за млад
и промовисати
- број младих који учествују у продукцији
продукције програма
програма за младе
за
младе,
као
и
5.2. Подржано
- број медија које подржавају продукције за
укључивање младих креирање програма од младе
у креирање медијских стране младих
- Пројекти који за циљ имају продукције
садржаја на теме од
програма за младе
значаја за младе
- Повећано учешће младих у креирању
5.2.2. Подстицати
уређивачких политика и програмских садржаја
учешће младих у
од значаја за младе у средствима јавног
креирању програма
информисања – Број информативних програма
медијских кућа
- Евалуација програма

5.1 Подржани
програми медија
и платформе које
имају информативни
карактер о темама
битним младима.

Специфични циљ

4.5. Област: Информисаност младих

Одељење за привреду
и развој, Канцеларија
за младе, савет
за младе, градски
већници задужени
за омладину и спорт,
Удружење грађана,
Ђачки парламент,
Образовне установе,
локални, регионални и
национални медији..

Носиоци

Град Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор,
полит. партије

Средства
Реализације

24. децембар 2020.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 183 – Број 33

Специфични циљ

Мера/активност

5.3.1 Подржати
бесплатне програме
неформалног ИКT
образовања младих
5.3. Повећан ниво
на локалном нивоу,
информационе и
медијске писмености посебно за младе из
осетљивих група
младих и омогућен
приступ и едукација 5.3.2. Обезбедити
младих за коришћење подршку програмима
нових технологија
усмереним на развој
и интернета,
информационе
као и тражења
писмености, тј.
информација, посебно вештина младих
код осетљивих група за тражење и
младих
коришћење
информација посебно
код осетљивих група
младих
5.4.1. Обезбедити
5. Унапређење
приступ
информисаности
информацијама
и мобилности
о могућностима
младих у Граду
учествовања у
Пожаревцу
одлучивању или
консултативном
процесу
5. 4. Повећан ниво
информисаности
5.4.2. подржати
младих о
програме
мoгућнoстима
информисања младих
зa мoбилнoст
о могућностима
и квaлитeтниje
мобилности у земљи и
прoвoђeњe
иностранству
слoбoднoг врeмeнa
кроз механизме
5.4.3. Информисати
информисања
младе путем
електронских и
штампаних медија
о активностима које
спроводе организације
цивилног друштва у
области неформалног
образовања

Општи циљ

- Број чланака у медијима о активностима које
које спроводе организације цивилног друштва
у области неформалног образовања – Број
младих полазника програма неформалног
образовања Број медија који информишу младе
о неформалном образовању

- број подржаних програма
- број обучених младих
- број реализованих програма мобилности

Континуирано

Континуирано

- број подржаних пројеката
- број младих који учествују у програмима

- Број младих који учествују у одлучивању или
консултативним процесима
- Број и покренуте иницијативе, програми и
пројекти

Континуирано

Рок

- број реализованих програма
- број младих који су учествовали у
програмима

Индикатори

Одељење за привреду
и развој, Канцеларија
за младе, савет
за младе, градски
већници задужени
за омладину и спорт,
удружење грађана,
Ђачки парламент,
образовне установе,
локални, регионални и
национални медији

Одељење за привреду
и развој, Канцеларија
за младе, савет
за младе, градски
већници задужени
за омладину и спорт,
удружење грађана,
Ђачки парламент,
Образовне установе,
локални, регионални и
национални медији
Удружење грађана,
Канцеларија за младе,
градски већници
задужени за омладину
и спорт, одељење за
привреду и развој.

Носиоци

Средства
Реализације

Страна 184 – Број 33
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24. децембар 2020.

Специфични циљ

6.1. Успостављено
подстицајно
окружење за
волонтирање
и активизам младих,
кроз промоцију
вредности и
добробити
волонтирања
и активизма
за појединца и
заједницу

Општи циљ

6.
Унапредити
активизам и
активно учешће
младих у
друштву

- Додељене награде за најбољег
волонтера/ку, групу волонтера/ки

- Организоване најмање 2 сусрета
волонтера

- Одлазак екипе младих на
међународне волонтерске кампове,
Конкурисати са предлогом пројекта
за ЕВС

- Финансирање пројеката који
промовишу волонтеризам и
активизам

- Основан Волонтерски сервис

- Кампање (презентације по
школама, на јавним местима где
се млади окупљају) штампани
материјал, специјализоване емисије
које уређују и воде млади, гостовања
у медијима

Индикатори

Континуирано

Рок

Удружења младих и
за младе; Неформалне
групе, КЗМ, Савет
за младе; градски
већници задужени за
омладину и спорт и
удружења грађана;
Спортски савез,
Ђачки парламенти,
Образовне установе,
Локални, регионални
и национални медији

Носиоци

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
Министарства
РС,
бизнис сектор

Средства
реализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Заступљеност теме у
информативним програмима
локалних медија

6.1.4. Организовати манифестације/ Број реализованих кампова за младе
сусрете волонтера, организатора
волонтирања и јавну презентацију
учинка волонтерских иницијатива Број младих који су учествовали у
активностима
и рада у заједници

6.1.3. Обезбедити финансијску
подршку за реализацију локалних
волонтерских програма,
међународних волонтерских
кампова и учешћа младих
у програмима европског
волонтерског сервиса

6.1.2.
Подржати оснивање Волонтерског
сервиса/јединствене базе волонтера
Града Пожаревца у циљу
повезивања волонтера и заједнице,
унапређења пракси волонтирања
и јавном залагању за вредности и
стандарде волонтирања

6.1.1. Промовисати волонтирање
у заједници, организовање
волонтерских акција и локалних
волонтерских програма кроз
едукацију

Мера/активност

4.6. Област: Активизам и активно учешће младих
24. децембар 2020.
Страна 185 – Број 33

6.
Унапредити
активизам и
активно учешће
младих у
друштву

Општи циљ

6.3. Унапређени
механизми који
осигуравају учешће
младих у процесима
доношења одлука и
развоју политика за
младе

6.2. Обезбеђена
подршка одрживом
развоју удружења која
спроводе омладинске
активности

Специфични циљ

6.3.2. Програмски и финансијски
подржати програме едукације,
истраживачке, издавачке и друге ка
јавном добру усмерене активности
удружења, школа, стручњака и
других које теже информисању,
образовању и оснаживању младих
о функционисању институција
система, органа ЈЛС, Институције
гласања и грађанске иницијативе,
као и других механизама учешћа
младих

Број младих из осетљивих група
укључених у волонтерске програме

6.2.5. Подржати програме и
пројекте који мотивишу и оснажују
осетљиве групе младих
6.3.1. Подстицање локалних
институција и установа на
оснаживање и равноправно
укључивање младих у процесе
доношења кроз формирање
програмских савета у којима су
чланови/ице млади људи.
Континуирано

Континуирано

Рок

Одељење за ЛЕР;
РРА БП; Канцеларија
за младе; удружења
младих и за младе;
Савет за младе;
Градски већници
задужени за омладину
и спорт и удружења
грађана; Ђачки
парламенти,
Образовне установе,
Локални, регионални
и национални медији,
Градска управа Града
Пожаревца

Удружења младих и
за младе; Неформалне
групе, КЗМ, Савет
за младе; градски
већници задужени за
омладину и спорт и
удружења грађана;
Спортски савез,
Ђачки парламенти,
Образовне установе,
Локални, регионални
и национални медији
КЛЕР, РРА БП

Носиоци

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
Министарства
РС,
бизнис сектор

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
Министарства
РС,
бизнис сектор

Средства
реализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број младих који су прошли обуке и
програме

Успостављена хоризонтална
координација , боља комуникација,
брже спровођење креираних
програма за младе

Број младих који су укључени у
одлучивање

Информисати младе о раду локалне
самоуправе и укључити младе у рад
локалне самоуправе, саветодавно.

Број младих који су информисани
и обучени за рад у ванредним
ситуацијама

6.2.4. Подржати обуке и програме
волонтирања у ванредним
ситуацијама

6.2.3. Подржати програме подршке Одржане едукације, трибине, обуке,
најмање 1 годишње
на унапређењу волонтерског
менаџмента у удружењима и
Број потписаних споразума
институцијама за младе

Једном годишње расписан конкурс

Ажурирана база удружења

Организован најмање 1 сајам
удружења годишње

6.2.1. Организовање сајмовапрезентација удружења младих и
за младе

6.2.2. Обезбедити примену
стандарда волонтерског рада у
активностима удружења

Индикатори

Мера/активност

Страна 186 – Број 33
24. децембар 2020.

6.
Унапредити
активизам и
активно учешће
младих у
друштву

Општи циљ

6.3.3. Организовати и финансијски
подржати организацију едукација
за младе и удружења младих и
за младе за припрему и писање
пројектних предлога и управљање
пројектним циклусом, развој
комуникацијских и лидерских
вештина, јавног наступа,
презентовања, лобирања и
заступања.

Мера/активност

Број неформалних група младих који
су реализовали ад-хок активности

Индикатори

6.3.4. Подржати програме изградње
капацитета неформалних група
младих за друштвени активизам и
учешће младих у друштву
6.4.1.
- обезбеђен простор и опрема
Системско решење континуираног
институционализован рад и
рада Канцеларије за младе
успостављено функционисање
Канцеларије за младе
6.4. Институционализо- 6.4.2. Препознавање значаја
вање рада Канцеларије постојања КЗМ од стране младих
млади су информисани о
у Граду
за младе и активно
значају постојања КЗМ и њеним
функционисање
активностима
6.4.3.
Остварена сарадња између
удружења младих и за младе и
Број потписаних споразума
КЗМ

Специфични циљ

До 2022.

Рок

Град Пожаревац,
Удружења младих и за
младе; Савет за младе;
градски већници
задужени за омладину
и спорт и удружења
грађана; Ђачки
парламенти,

Носиоци

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
Министарства
РС,
бизнис сектор

Средства
реализације

24. децембар 2020.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 187 – Број 33

7. Унапређено
здравље младих
у Пожаревцу

Општи циљ

7.1.1.Промовисати здраве стилове
живота кроз програме и кампање
који повећавају доступност спортско
рекреативних садржаја за младе

Мера/активност

Спорски клубови,
теретане, ЈУ КСЦ дају
бесплатне термине и
тренере за младе

Број младих учесника

Број реализованих
програма

Обезбедити простор за
младе, клуб за младе

Број младих који
су прошли обуку/
едукацију

Обуке/тренинзи обука
по теми

Кампање, штампани
материјал, гостовања у
медијима

Индикатори

Број реализованих
радионица

Континуирано

Рок

Удружења младих и
за младе, КЗМ; Дом
здравља; Општа
болница; ЗЗЈЗ; Савет
за младе; Градски
већници задужени за
омладину и спорт и
удружења грађана;
Спортски савез,
Спортски клубови;
Спортски центар;
Ђачки парламенти,
бизнис сектор
(стоматолошке
ординације,
лабораторије);
Локални,
регионални и
национални медији

Носиоци

Град Пожаревац,
Министарство
здравља,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број младих вршњачких
едукатора

7.1.4. Обука вршњачких едукатора/ки и
вршњачка едукација о значају физичке
активности/неактивности и здравом/
Изградити објекте, стазе
правилном начину исхране

7.1.2. Развијати и подржавати програме
превенције који се односе на: болести
зависности, бригу о оралном здрављу,
бригу о репродуктивном здрављу,
хроничне незаразне болести (брига о
здравој исхрани и рекреацији), бригу о
7.1.Унапређено знање и
вештине младих о здравим менталном здрављу, нездраве исхране
и физичке неактивности на здравље
стиловима живота, кроз
младих;
информације и услуге за
младе
7.1.3. Обезбедити субвенције или
бесплатно уступање за младе,
удружења младих и за младе при
коришћењу спортских објеката у јавној
својини, као и рад на изградњи нових.

Специфични циљ

4.7. Област: Здравље младих
Страна 188 – Број 33
24. децембар 2020.

7. Унапређено
здравље младих
у Пожаревцу

7.3. Унапређење знања
о штетности употребе
психоактивних супстанци
, као и опасности од
других облика зависности

7.2. Прилагођавање
система здравствене
заштите потребама и
специфичностима свих
младих

7.3.4. Организовати активности
усмерене на смањење штете и
информације о програмима лечења

7.3.3. Подржати програме едукације
родитеља и наставника о раном
препознавању ризика по здравље

7.3.2. Програми превенције болести
зависности, игара на срећу и нових
медија

7.3.1. Организовати информативне
и едукативне програме превенције
употребе алкохола и дувана

7.2.4. Едукација здравственог особља
за рад са младима

7.2.3. Подржати и унапредити
доступност здравствених услуга
младима из осетљивих група

7.2.2. Организовати програме
промоције здравља на местима ге се
млади окупљају

7.2.1. Измештање места спровођења
активности саветовалишта (предавања,
радионице) из здравствених установа у
клуб за младе

Континуирано

континуирано

Удружења младих
и за младе,
Канцеларија за
младе; Дом здравља;
Црвени крст,
Општа болница;
ЗЗЈЗ; Савет за
младе; Локални,
регионални и
национални медији

Удружења младих
и за младе,
Канцеларија за
младе; Црвени
крст, Дом здравља;
Општа болница;
ЗЗЈЗ; Савет за
младе; Град
Пожаревац, Ђачки
парламенти,
Локални,
регионални и
национални медији

Град Пожаревац,
Министарство
здравља,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Град Пожаревац,
Министарство
здравља,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број корисника услуга

Број родитеља и
наставника који су
укључени у програме

Број информативних
садржаја

Обуке за вршњачке
едукаторе/ке и
вршњачка едукација

Представе,
перформанси, кампање,
видео материјали,
друштвене игре и друге
иновативне методе

Едукације, тренинзи,
обуке, семинари

Број младих из
осетљивих група

Стандардизовани
програми

„Outrech“ активности

Постоји клуб за младе

Обезбедити простор у
оквиру клуба за младе
за саветовалиште,
обезбедити волонтере
из здравствених
установа

24. децембар 2020.
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7. Унапређено
здравље младих
у Пожаревцу

7.5. У сарадњи
са зравственим
институцијама унапредити
програме заштите
менталног здравља
кроз директну подршку
младима

7.4. Повећан ниво знања
младих о репродуктивном
здрављу и превенцији
ширења заразних болести

7.5.3. Омогућити активно укључивање
у токове и садржаје друштвеног
живота младих корисника
психијатријских услуга, бивше
зависника од болести зависности

7.5.2. Подржати и развијати сервисе
за психолошку подршку младима
– СОС телефоне, саветовалишта и
волонтерске програме

7.5.1. Развијати програме заштите
менталног здравља младих кроз
развој животних вештина – решавања
проблема и конфликата, управљање
стресом и временом

7.4.3. Промовисати добровољно,
поверљиво саветовање и тестирање на
ХИВ и ППИ

7.4.2. Пружање информација и обука
младих о начинима превенције
ХИВ/сиде, Сарс Ков2, полно
преносивих инфекција, поремећајима
репродуктивног здравља и планирању
породице

7.4.1. Организовати информативне
и едукативне програме о
репродуктивном здрављу

Број корисника

Број подржаних услуга
и сервиса подршке

Радионице, спортске
игре, друштвене игре
итд са осталим младима

Број потписаних
споразума

Кампање, трибине,
радионице

Број реализованих
програма

Потписана Париска
декларација

Број младих који
су прошли обуке/
едукације/радионице и
друге активности

Обуке за вршњачке
едукаторе/ке и
вршњачка едукација

Представе,
перформанси, кампање,
видео материјали,
друштвене игре и друге
иновативне методе

Континуирано

континуирано

Удружења младих
и за младе,
Канцеларија
за младе; Дом
здравља; ЦСР,
Општа болница;
ЗЗЈЗ; Савет за
младе; Локални,
регионални и
национални медији

Удружења младих
и за младе,
Канцеларија за
младе; Дом здравља;
Општа болница;
ЗЗЈЗ; Савет за
младе; Локални,
регионални и
национални медији

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Град Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Страна 190 – Број 33
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8.Унапређениуслови
за развијање
безбедносне
културе и
безбедностимладих

Општи циљ

8.1. Остварени
програми
превенције
ризичног
понашања
младих и
вршњачког
насиља

Специфични
циљ

8.1.8. Подржати развијање саветовалишта
и програма психо-социјалног третмана и
ресоцијализације младих који се понашају
насилно или чине казнена дела, програма
подршке у формалном образовању, стручном
оспособљавању и запошљавању младих са
проблемима у понашању и младих који су
прекинули школовање

8.1.6. Развијати и подржавати
програме психо-социјалних третмана
и ресоцијализације младих у сукобу са
законом и у ризику од сукоба са законом
8.1.7. Подржати и развијати програме
унапређивања социјалних компетенција,
развијањем, јачањем и учвршћивањем низа
социјалних вештина

8.1.5. Подржати програме вршњачке
едукације и интеркултуралног учења, који
промовишу толеранцију, разумевање и
недискриминацију

8.1.4. Програмски и финансијски подржати
рад удружења и стручњака у превенцији
родно заснованог, сексуалног и партнерског
насиља

8.1.3. Подржати програме информисања
родитеља о понашању код младих које може
указивати на одређене облике зависности

8.1.2. Програмски и финансијски подржати
рад удружења, стручних саветовалишта
и вршњачке подршке за превенцију
различитих облика зависности

8.1.1. Подржати и развијати програме
удружења који промовишу безбедносну
културу међу младима

Мера/активност

Носиоци

Удружења младих и
за младе, КЛЕР, КЗМ,
Социорехабилитациони
клуб за младе,
Полицијска управа,
ЦСР, Дом здравља,
Саветовалиште за
Континуирано
младе Дома здравља,
неформалне групе,
школе, Савет за
безбедност Града, Савет
за младе, Савет за родну
равноправност, локални
медији

Рок

Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације
Град
Пожаревац,
НСЗ, КЛЕР,
Савет за
младе Града
Пожаревца,
Привредна
комора
Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Евалуација рада удружења и
саветовалишта

Број пружених услуга

Основана саветовалишта

Број корисника услуга
саветовалишта, одржане
радионице, семинари,
трибине.

Број семинара, трибина, број
имплементираних програма

Број младих који су прошли
едукацију

Одржане кампање, радионице
, семинари, трибине на тему
насиља

Број радионица о штетности
опијата (алкохолу, цигаретама,
дрогама) коцкању, видео
игрицама и интернет
садржајима

Број информативно
-едукативних трибина
за младе по основним и
средњим школама као и у
високошколским установама

Број подржаних програма

Индикатори

4.8. Област: Безбедност младих
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8.Унапређениуслови
за развијање
безбедносне
културе и
безбедностимладих

Општи циљ

8.4. Едуковани
млади о
реаговањима
у ванредним
ситуацијама

8.3. Повећана
безбедност
младих у
дигиталном
простору

8.2. Повећана
безбедност
младих у
саобраћају

Специфични
циљ

Савет за безбедност
Града, Удружења
младих и за младе,
КЛЕР, КЗМ, Полицијска
Континуирано
управа, неформалне
групе, школе, ђачки
парламенти, Савет за
младе, локални медији

Савет за безбедност
Града, Удружења
младих и за младе, Штаб
за ванредне ситуације,
Ватрогасно-спасилачка
Континуирано
служба, Црвени крст,
Извештај са терена о оцени
КЛЕР, КЗМ, Полицијска
квалитета плана за евакуацију
управа, ђачки
,и оцена противпожарне опреме
парламенти, Савет за
у школским установама
младе, локални медији
Број одржаних радионица,
семинара, трибина

Редовно информисање младих
путем предавања или плаката
о њиховим дужностима и
задацима у случају ванредних
ситуација (пожара, земљотреса,
поплаве, клизиште...)

Број иновативних садржаја

Број укључених родитеља

Број младих учесника

Број подржаних програма

Износ уложених средстава

Број интервенција на
унапређењу стања ризичних
локација

Резултати истраживања/
мапирања

Број медијских садржаја

Носиоци

Савет за безбедност у
саобраћају, Удружења
младих и за младе,
КЛЕР, КЗМ, Полицијска
Континуирано
управа, неформалне
групе, школе, Савет
за безбедност Града,
Савет за младе, локални
медији

Рок

Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

8.4.3. Информисање младих о поступку
пружања прве помоћи у случају да не
постоји у близини стручно лице

8.4.2. Редовна контрола квалитета плана
за евакуацију тј. тестирање проходности
обележених рута за евакуацију, као и
контрола стања противпожарне опреме у
школским, спортским и другим установама
где бораве млади

8.3.3. Развити нове начине комуникација у
сајбер простору са младима
8.4.1. Развити програме који оснажују
младе и развијају вештине и способности за
адекватно реаговање у случају природних
катастрофа и елементарних непогода

8.3.2. Подржати програме информисања
родитеља о доступним програмима заштите
деце и младих на интернету

8.2.4. Улагати финансијска средства у
светлосну и звучну сигнализацију, посебно
за слепе и слабовиде особе
8.3.1. Подржати програме који
оспособљавају младе да препознају и
адекватно реагују на дигитално насиље

8.2.3. Мапирање и редовна и правовремена
контрола стања на ризичним локацијама
(присутност знаковне сигнализације, добро
обележени пешачки прелази и повремено
присуство саобраћајне полиције)

Број младих који су прошли
неки вид едукације и
информисања

Број јавних догађаја, кампања
итд.

Број одржаних програма,
радионица, семинара, трибина

8.2.1. Подржати програме и пројекте
информисања и едукације младих о
безбедносним ризицима у саобраћају

8.2.2. Подржати кампање и учешће средстава
јавног информисања у погледу безбедног
учествовања у саобраћају и обавештавању
о негативним последицама (брза вожња,
употреба психоактивних супстанци –
алкохол у вожњи итд.)

Индикатори

Мера/активност

Страна 192 – Број 33
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Специфични
циљ

9. Повећање
доприноса
младих у
унапређењу
животне
средине и
одрживог
развоја

Општи циљ

9.1. Повећано
активно учешће
младих у области
заштите животне
средине и
одрживог развоја
у процесима
доношења одлука

Специфични циљ

Спроведено истраживање о
узроцима појаве насиља код
младих

Број реализованих програма

Број одржаних радионица,
трибина, број волонтера

Број одржаних радионица,
семинара, трибина

Рок

Мера/активност

9.1.3. Унапређење квалитета
постојећих и увођење нових
програма формалног и неформалног
образовања за активно учешће у
доношењу одлука на локалном нивоу

9.1.2. Обезбеђивање
институционалне и финансијске
подршке за стручно усавршавање
младих у области ЗЖС

Рок

Носиоци

Број младих учесника

Град Пожаревац,
Национална служба за
запошљавање Одељење
за друштвено економски
развој, Привредна
комора Пожаревац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број обука, тренинга, семинара и
радионица

Град
Пожаревац,
ЕУ фондови,
министарство
Републике
Србије,
грађани/ке,
бизнис сектор

Средства
реализације

Средства реализације

Савет за безбедност
Града, Удружења
младих и за младе, Штаб
за ванредне ситуације,
Ватрогасно-спасилачка
служба, Црвени крст,
КЛЕР, КЗМ, Полицијска
управа, неформалне
групе, школе, ђачки
парламенти, Савет за
младе, локални медији

Носиоци

Удружења младих
и за младе, Град
Пожаревац –
Износ средстава опредељених за ове
Градска управа,
намене
Континуирано
Буџетски фонд
ЗЖС, НСЗ, локални
и регионални
медији

Индикатори

4.9. Област: Млади, заштита животне средине и одрживи развој

8.5.4. Спровести истраживање о
безбедносним изазовима, ризицима и
претњама којима су млади изложени, као и
мерама за побољшање стања

8.5.3. Подршка програмима који се баве
заштитом младих од институционалног
и системског насиља, промоцијом
вредности ненасиља, мира, толеранције и
недискриминације

Усвојен Правилник о
безбедности деце и младих

Примена стандарда у раду
институција и организација које
раде са младима

8.5.1. Увођење стандарда омладинског рада
у градске институције и организације које
раде са младима и усвајање Правилника о
безбедности деце и младих

8.5.2. Подржати финансијски и програмски
пројекте информисања ученика о
безбедносним ризицима и претњама

Индикатори

Мера/активност

Број младих који су заступљени у
9.1.1. Подстицање локалних
институција да у процесу одлучивања телима која учествују, преговарају и
одлучују у вези саЗ ЖСиОР
у вези са ЗЖС и ОР укључе
представнике организација младих

8.5. Остварена
међусекторска
8.Унапређениуслови
сарадња и
за развијање
стандардизација
безбедносне
рада са младима
културе и
у погледу
безбедностимладих
безбедности
младих

Општи циљ
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Проценат смањења отпада на
депонијама

Број реализованих акција

9.3.3. Подржати програме усмерене
на одговорно управљање отпадом у
сарадњи са институцијама

Број потписаних Споразума
9.3.2. Повећати број медијских
садржаја за младе на тему ЗЖС и ОР

Број емисија и медијског садржаја

Број младих који су оснажени

9.3. Подржани
програми
удружења младих
и за младе који се
баве овом облашћу
и подстицање
умрежавања
удружења и
институција
кроз заједничку
реализацију

9.3.1 Подстицати програме
неформалног образовања који су
усмерени на развој капацитета и
одрживост удружења

Број реализованих акција уређења
Број спроведених програма

Континуирано

Континуирано
Број одржаних семинара и
радионица о претњама по здравље из
животне средине

5.1. Финансирање Локалног акционог плана
за младе Града Пожаревца

Удружења младих
и за младе, Град
Пожаревац, КЗМ,

Удружења младих
и за младе, Град
Пожаревац, КЗМ,
медији, НВО,
основне и средње
школе
9.2. Омогућено
стицање
практичних
знања и вештина
младих у циљу
побољшања стања
животне средине

Специфични циљ
Општи циљ
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5. ДОДАТНЕ ОДРЕДБЕ

Град Пожаревац,
Национална служба за
запошљавање Одељење
за друштвено економски
развој, Привредна
комора Пожаревац

Град Пожаревац,
Национална служба за
запошљавање Одељење
за друштвено економски
развој, Привредна
комора Пожаревац
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Мера/активност
9.2.1 Подржати обуке за вршњачке
едукаторе за рад са младима на
унапређењу животне средине и
одрживог развоја
9.2.2. Подржати активности усмерене
на разумевање могућих ризика по
здравље узрокованих загађеном
животном средином
9.2.3. Организовати заједничке акције
у циљу стварања чисте животне
околине

Индикатори
Број младих који похађају различите
програме у области одрживог развоја
и ЗЖС

Рок

Носиоци

Средства реализације
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Остваривање потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града,
утврђених Законом о младима, врши се кроз имплементацију, мониторинг и евалуацију програма
и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане ЛАП-ом. Средства за финансирање имплементације ЛАПа обезбеђују се у буџету Града
Пожаревца за сваку годину реализације ЛАП-а, а у
складу са препорукама Министарства омладине и
спорта за примену Националне стратегије за младе
на локалном нивоу.
Право на доделу средстава из Буџета Града Пожаревца за реализацију програма и пројеката којима се
остварују циљеви и мере дефинисане ЛАП-ом могу
остварити удружења младих и удружења за младе (у
складу са Законом о младима) која:
су уписана у регистар код надлежног органа у
складу са законом,
послују на недобитној основи,
имају седиште и своју активност реализују на територији Града Пожаревца,
нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног осигурања,
нису у последње две године правоснажном одлуком кажњена за прекршај или привредни преступ у
вези са својом делатношћу и
која су директно одговорна за припрему и извођење програма или пројекта.
Финансирање програма и пројеката којима се
остварују циљеви и мере дефинисане ЛАП-ом врши
се искључиво путем Јавног конкурса који расписује
Градско веће, уз сагласност Градоначелника Града
Пожаревца. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а
расписује се најмање једном годишње и објављује
на званичној интернет страници Града Пожаревца.
Конкурс за реализацију програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане ЛАПом спроводи Комисија за стручни преглед поднетих
предлога пројеката од значаја за младе у области
омладинског сектора (у даљем тексту: Комисија),
коју образује и именује Градоначелник, након спроведеног јавног конкурса.
Комисија има задатак да:
дефинише циљеве и услове Конкурса на основу
мера дефинисаних ЛАП-ом .
изврши процену програма и пројеката пристиглих
на Конкурс;
сачини предлог за финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви дефинисани ЛАП-ом;
поднесе извештај Градоначелнику и Градском
већу о спроведеном поступку Конкурса.
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У састав Комисије именују се представници
удружења младих и удружења за младе, институција, установа, градских органа и служби. Најмање
половина чланова Комисије мора бити млађа од 30
година. У Комисију могу бити именоване само особе које имају искуство у омладинском раду и реализацији програма и пројеката у области омладинске
политике.
Потребно је да након успостављања се у читав
процес укључи и Канцеларија за младе, која ће припремати обрасце за пријаву на Конкурс за финансирање програма и пројеката којима се остварују
циљеви дефинисани Локалним акционим планом
политике за младе Града Пожаревца, као и обрасце
за извештавање финансираних програма и пројеката. Канцеларији ће се такође достављати извештаји
Комисије и организација реализатора пројеката, а
она ће имати задатак да све извештаје синтетизује
и достави Савету за младе и Скупштини Града Пожаревца.
Канцеларија за младе може, посебним актом, детаљније уредити начин додељивања средстава за реализацију програма и пројеката који се финансирају
у склопу имплементације ЛАП-а, али тако да се не
мењају услови предвиђеним овим документом.
2021. година
2022. година
2023.година
2024. година
2025. година

3.500.000,00 дин.
3.750.000,00 дин.
4.000.000,00 дин.
4.000.000,00 дин.
4.500.000,00 дин.

Износ неопходних средстава за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за
период 2021–2025 година:

5.2. Механизми праћења,
евалуације и извештавања

Праћење и вредновање имплементације ЛАП-а
треба спровести кроз праћење и вредновање реализације програма и пројеката удружења младих и удружења за младе којима се остварују циљеви и мере
дефинисане
ЛАП-ом и кроз праћење и оцену успешности
спровођења ЛАП-а.
У делу праћења реализације програма и пројеката
удружења младих и удружења за младе, неопходно
је укључити Канцеларију за младе.
У делу праћења и оцене успешности спровођења
ЛАП-а, Градска управа Града Пожаревца именује и
образује Групу за праћење и оцену успешности спровођења ЛАП- а.
Група за праћење и оцену успешности спровођења ЛАП-а треба да чине: представник Савета за
младе Скупштине Града Пожаревца, представници
релевантних градских органа и служби, представник
Канцеларије за младе, представници удружења младих и удружења за младе.

Страна 195 – Број 33

Група за праћење и оцену успешности спровођења ЛАП-а доставља Градском већу и Градоначелнику
мишљења и препоруке за унапређење спровођења
ЛАП-а.
Извештај о мониторингу и евалуацији спровођења програма и пројеката и мишљења и препоруке
Групе за праћење и оцену успешности спровођења
ЛАП-а користе се за израду годишњег извештаја о
спровођењу ЛАП-а, који се упућује Министарству
омладине и спорта, у складу са Законом о младима,
члан 12, став З. Годишњи извештај о спровођењу
ЛАП-а доставља се на разматрање Савету за младе
Скупштине Града Пожаревца и Скупштини Града
Пожаревца.
На основу годишњег извештаја о спровођењу
ЛАП-а, уколико је то потребно, може се вршити ревизија ЛАП-а, јер он ће, између осталог, садржати
и процену делотворности свих финансираних мера,
као и њихов утицај на локалну заједницу и младе.
Градско веће Града Пожаревца формираће радну
групу за процену извршења ЛАП, најкасније у години пре истека важења актуелног ЛАП, са циљем
да иста утврди методологију процене планираних и
реализованих активности као и да изради завршни
извештај о остварености циљева предвиђених ЛАП
у периоду од 2021–2025.г.
Комисија за израду Локалног акционог плана за
младе Града Пожаревца за период од 2021. до 2025.
године посебно се захваљује свим институцијама,
установама и појединцима који су нам пружили помоћ у анализи заинтересованих страна, прикупљању
података, ставова и мишљења о положају, потребама и ставовима младих.

Прилог 1 – Значење скраћеница
АП НСМ
ЕУ
ЗОМ
ИПА
ЈЛС
КВиС
КЗМ
КОМС
ЛАП
ЛГБТ
ЛГБТИ
МОС
МУП
НАПОР
НОК
НСМ
НСЗ
ОЦД
РЗС
РРА

Акциони план за реализацију Националне
стратегије за младе
Европска унија
Закон о младима
Инструмент предприступне помоћи Европске
уније
Јединице локалне самоуправе
Каријерно вођење и саветовање
Канцеларије за младе
Кровна организација младих Србије
Локални акциони план
Лезбејке, геј, бисексуалне и трансродне особе
Лезбејке, геј, бисексуалне, трансродне,
интерсексуалне особе
Министарство омладине и спорта
Министарство унутрашњих послова
Национална Асоцијација Практичара/ки
Омладинског Рада
Национални оквир квалификација
Национална стратегија за младе
Национална служба за запошљавање
Организације цивилног друштва
Републички завод за статистику
Регулаторно радиодифузна агенција
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СОП
ХИВ
ПАС
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Република Србија
Субјекти омладинске политике
Вирус хумане имунодефицијенције
Психоактивна супстанца

Међународне скраћенице
ECDL
EKYCP
ERYICA
NEET
PISA
TALIS
YFJ
EUROPASS

Европска рачунарска диплома
Европски центар знања о омладинској
политици
Европска агенција за информисање и
саветовање младих
Млади који нису запослени, у образовању или
обуци
Међународни програм процене ученичких
постигнућа
Међународно истраживање о предавању и
учењу
Европски форум за младе
Документ којим се бележе знања и вештине
стечене у другој европској држави

Прилог 2 – Појмовник

Агенда за младе је оперативни плански документ
за рад са младима и за младе у оквиру министарстава
и институција, установа и организација развијених
на основу Националне стратегије за младе и акционог плана, усклађених са мандатом, улогом и врстом
подршке која се пружа младима.
Акредитација је процес провере да ли нека институција или програм задовољавају унапред дефинисане опште стандарде квалитета, коју обавља одређена
независна комисија или агенција.
Активне мере на тржишту рада чине све активне
мере и програми на које незапослено лице, пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање, има право, а које су усмерене ка унапређењу
запослености, односно остварењу пуног, продуктивног и слободно изабраног запослења.
Активно учешће младих, партиципација подразумева права, средства, простор и могућност, а по
потреби и подршку, да се учествује у доношењу
одлука и активностима које доприносе изградњи
бољег друштва.
Безбедност младих подразумева потребу и људско
право младих да им се сачува и заштити живот и
здравље, интегритет и друге вредности од свих ризика и претњи у свакодневном животу, као и могућност
да се развијају и имају избор да реализују све своје
потенцијале и живе свакодневицу достојанствено,
слободни од немаштине и слободни од страха.
Безбедносни изазови ризици и претње представљају узроке или услове који доприносе развоју
одређених друштвених појава, процеса или творевина, могућност тј. одређени степен вероватноће
наступања неког догађаја или конкретне претње са
неповољним последицама и конкретну манифестацију, појаву или догађај који могу да производу и
последице у виду понашања или макар страха који
се испољава код објекта претње.
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Безбедносна култура младих представља поседовање знања, вештина и способности, усвојених
ставова и поштовања правила из безбедности, који
се испољавају кроз одређене моделе понашања. Развијена безбедносна култура младих омогућава им да
на адекватан начин, одговоре на безбедносне ризике
и претње којима су изложени у свакодневном животу,
а самим тим постану основни и најважнији актер заштите сопствене безбедности и виталних вредности.
Бизнис инкубатор је врста пословног удружења
чија је сврха да пружи подршку процесу оснивања
успешних нових предузећа путем пружања одређених услуга у које може спадати: простор инкубатора, заједничке услуге (секретаријат, канцеларијска
опрема, књиговодство, предузетничко саветовалиште, финансијски савети, итд.), маркетинг и умрежавање. Инкубатори се међусобно могу разликовати
по начину на који пружају услуге, по организационој
структури, као и по типу клијената.
Благостање представља одсуство негативних емоција и услова, односно присуство позитивних емоција и расположења, задовољство квалитетом живота,
унутрашњу испуњеност и позитивно функционисање и деловање.
Волонтеризам је непрофитна активност којом појединке и појединци, самостално или у оквиру неке
групе или организације доприносе добробити своје
заједнице.
Доступност образовања подразумева једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности,
месту боравка, односно пребивалишта, материјалног
или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју
и инвалидитета, као и по другим основама.
Задруга (задругарство) је облик организовања физичких лица у којој они пословањем на задружним
принципима добровољности и солидарности, демократичности, економског учешћа, једнаког права
управљања, самосталности, задружног образовања
и међузадружне сарадње, остварују своје економске,
социјалне и културне интересе6.
Запошљивост се дефинише као „Сет достигнућа
– вештина, схватања и личних атрибута, који чини да
се појединац што лакше запосли и да буде успешан
у изабраном занимању, остварујући корист за себе,
друге запослене, заједницу и економију”7. Запошљивост је примењена и мерена преко два индикатора
− активитет и знање и вештине који су важни за запошљивост8.
Дефиниција појма „Задругарство“ дефинисана је
Законом о задругама („Сл. лист СРЈ“, бр. 41/96 и 12/98 и
„Сл. гласник РС“, бр. 101/05 − др. закон и 34/06).
7
Yorke, M., 2006, Employability and higher education: what
it is − what it is not; New York, Higher Education Academy.
8
Ћурић, М. Кљајић.Т., 2013, Каријера по мери младих:
приказ резултата мерења и праћења ефеката услуга
каријерног вођења и саветовања по запошљивост младих,
6
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Информално учење подразумева учење из свакодневног живота. Сматра се доживотним процесом у
којем сваки појединац стиче ставове, вредности, вештине и знања из свакодневних искустава.
Кaнцеларија за младе је део градске/општинске
управе задужен за координацију локалне омладинске
политике у свим областима од значаја за младе, а складу са специфичним потреба своје друштвене заједнице.
Квалификација јесте формално признање стечених кључних и стручних компетенција.
Компетенције чине способност употребе стечених
знања, вештина и ставова у различитим животним
ситуацијама.
Кључне компетенције представљају способност
употребе стечених знања, вештина и ставова, неопходних за лични, социјални и професионални развој
и даље учење.
Кровни савез је онај савез у који се удружи најмање 60 регистрованих удружења из реда удружења
младих, удружења за младе, савеза удружења младих
и удружења за младе која имају седиште на територији најмање две трећине управних округа у Републици
Србији и најмање две године спроводе омладинске
активности у више јединица локалне самоуправе и
који окупља најмање 2.000 индивидуалних, jeдном
уписаних, чланова од којих је најмање две трећине
младих, у складу са Законом о младима.
Локална заједница је одређена територијална целина у којој грађани посредством властитих и заједничких ресурса задовољавају највећи део својих животних потреба и решавају своје животне проблеме.
Укључује и одговарајуће институције и структуре у
оквиру територијалне целине9.
Млади у здравственом ризику су сви они млади
чије је здравље под повећаним ризиком од оболевања
у односу на општу популацију младих. Најрањивији
млади у ризику свакако су инјектирајући корисници/це дрога, сексуалне раднице/ци, мушкарци који
имају сексуалне односе са мушкарцима, млади на
институционалном смештају, млади ромске етничке
припадности и млади на издржавању кривичних заводских санкција.
Насилне групе су групе које своје деловање заснивају на насиљу и ту спадају: уличне банде, хулигани,
групе које заговарају насилни екстремизам, националистичке насилне групе и сл.
Наставничке компетенције представљају капацитет појединаца који се исказује у вршењу сложених
активности у образовно – васпитном раду. Компетенције представљају скуп потребних знања, вештина и
вредносних ставова наставника.
Неформално образовање одраслих чине организовани процеси учења одраслих на основу посебних
програма, ради стицања знања, вредности, ставова,
Београдска отворена школа, Београд, преузето 2. 12. 2014.
године; доступно преко линка www.bos.rs/cgcc/publikacije.
9
Азањац Т., Вељовић А., Вуков Т., и други, 2014, У
потрази за одрживим моделом омладинских клубова у
заједници, Министарство омладине и спорта.
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способности и вештина усмерених на лични развој
одраслих, рад и запошљавање и социјалне активности, у складу са Закона о образовању одраслих.
Неформално образовање младих (неформални
образовни програми у омладинском сектору) јесте
скуп организованих и младима прилагођених образовних активности, које нису предвиђене системом
формалног образовања, заснованих на потребама и
интересовањима младих, принципима добровољног
и активног учешћа младих у процесу учења и промоцији демократских вредности, кроз које млади стичу
компетенције неопходне за развој личних потенцијала, активно учешће у друштву и бољу запошљивост,
у складу са Законом о младима.
Омладина или млади су лица од навршених 15
година до навршених 30 година живота, у складу са
Законом о младима.
Омладинска политика обухвата и подразумева
све мере и активности државних органа, установа,
удружења и других субјеката, које су усмерене на
побољшање и унапређивање положаја младих.
Омладинске активности представљају различите активности у областима омладинског сектора које спроводе млади или субјекти омладинске политике, и које су
усмерене ка унапређивању положаја младих и њиховом
оснаживању за активно учешће у друштву на личну и
друштвену добробит, у складу са Законом о младима.
Омладинске и студентске задруге обезбеђују задругарима да на организован начин за потребе послодаваца, обављају повремене, привремене и сличне послове, за које се не заснива радни однос, ради
стицања средстава за школовање и задовољавање
основних, социјалних, културних и других личних
и заједничких потреба задругара.
Омладински клуб представља градски/општински
простор у коме се реализују политике усмерене на
директан рад са младима. Омладински клуб представља везу између планираних политика (ЛАП) и
њихове реализације у конкретне програме и омладинске иницијативе.
Омладински рад представља онај део омладинских активности које се организују са младима и за
младе, заснива на неформалном образовању, одвијају
у оквиру слободног времена младих и предузимају
ради унапређивања услова за лични и друштвени развој младих у складу сa њиховим потребама и могућностима и уз њихово добровољно учешће, у складу
са Законом о младима.
Омладински радник/ца је лиценцирана особа
која спроводи програме омладинског рада. НАПОР
препознаје и развио је образовно − наставне планове за три нивоа занимања омладинског радника: 1.
Асистент/киња у програмима омладинског рада; 2.
Координатор/ка у програмима омладинског рада и
3. Специјалиста/ткиња у програмима омладинског
рада. Након завршеног другог нивоа образовања добија се звање Омладински радник/ца10.
Џигурски, С. Малетин, Н., 2012, Приказ практичних
политика: Услуге за младе на локалном нивоу у Србији,
10
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Oсипање и рано напуштање школовања – Европска унија под овим подразумева младе узраста између 18 и 24 године који имају низак степен образовања
и не учествују ни у каквом облику образовања или
обуке.
Полне слободе − најпознатије кривично дело из
ове групе свакако је силовање — принуда на обљубу
или с њом изједначени полни чин употребом силе или
претње, али ту су и нека кривична дела код којих до
полног чина долази злоупотребом положаја или коришћењем немоћи особе над којом се врши обљуба11.
Признавање претходног учења подразумева процену знања, вештина и способности стечених образовањем, животним или радним искуством.
Приступачност је термин који се користи да би
описао степен до којег је неки производ (уређај, услуга, окружење и слично) доступан највећем броју људи.
Психоактивне супстанце су све оне материје које
мењају стање свести, опажања, мишљења, расположења, понашања и односа према телу. Делимо их на:
легалне дроге (алкохол, дуван, разне врсте лепкова),
лекове и илегалне дроге.
Репродуктивно здравље је стање физичког, менталног и социјалног благостања у свим областима
везаним за репродуктивни систем у свим фазама
живота.
Ризично понашање младих представља сваку активност која може да угрози сопствено здравље и
друштвене вредности. Најчешћа ризична понашања
младих су: конзумирање цигарета, алкохола, дрога,
често мењање сексуалних партнера и др.
Савет за младе је саветодавно тело, које је образовала Влада на предлог министарства надлежног
за омладину, у складу сa прописима који уређују
рад Владе, које подстиче и усклађује активности
у вези са развојем, остваривањем и спровођењем
омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање. Ради усклађивања активности у вези са
остваривањем омладинске политике на територији
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
надлежни орган аутономне покрајине и надлежни
орган јединице локалне самоуправе може основати
покрајински, градски и општински савет за младе, у
складу са Законом о младима.
Социјално предузетништво представља употребу предузетничког понашања за постизање социјалних циљева, за разлику од комерцијалног предузетништва где је циљ постизање профита, односно,
и ако се оствари, генерисани профит иде у корист
задовољења потреба специфичних рањивих група
становништва12.
Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског
Рада.
11
Видети чланове 178. до 186. Кривичног законика РС
(„Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 − испр., 107/05 − испр.,
72/09, 111/09, 121/09, 104/13 и 108/14).
12
Hibbert, S. Hogg, G. Quinn, T., 2002, Consumer Response
to Social Entrepreneurship: The Case of The Big Issue in

24. децембар 2020.

Социјални предузетник је појединац, група, мрежа, организација или алијанса организација која тражи одрживу промену високог степена путем идеја
кроз које развија оквире, у које владе, непрофитни
и пословни сектор не улажу значајније напоре, да
би се дао оговор на значајне друштвене проблеме13.
Социјално предузеће је предузеће првенствено
оријентисано на решавање социјалних проблема и
које вишак вредности реинвестира првенствено у те
сврхе, било у своју делатност, било у заједницу.
Стандарди су документовани договори који садрже техничке спецификације или друге прецизне
критеријуме, који се конзистентно користе као правила, смернице или дефиниције карактеристика, у
циљу обезбеђења да производи, процеси или услуге
одговарају својој намени14. Стандарди се односе на
садржај и начин пружања услуга, организационе,
срединске и захтеве у погледу броја и структуре
особља.
Cтарт-ап (Startup) је компанија или организација
створена с намером да истражи репетитивне и прилагодљиве пословне моделe15.
Стручне компетенције представљају способност
употребе стечених знања, вештина и ставова, неопходних за обављање радних активности.
Субјекти омладинске политике су: Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе као носиоци омладинске политике, установе,
удружења која спроводе омладинске активности и
други субјекти који учествују у спровођењу омладинске политике, у складу са Законом о младима.
Удружење младих је удружење које је уписано у
регистар који води надлежни орган, у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај
удружења, а чије чланство чини најмање две трећине
младих, и чији су циљеви или област остваривања
циљева усмерени на младе, у складу са Законом о
младима.
Удружење за младе је свако друго удружење које
је уписано у регистар који води надлежни орган, у
складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења, а чији су циљеви или област
остваривања циљева, поред осталог, усмерени на
младе, у складу са Законом о младима.
Услуга (сервис) у оквиру социјалне заштите се
односи на активности и добра која се нуде кориснику
у циљу побољшања квалитета живота, задовољавања
Scotland; International Journal of Nonprofit and Voluntary
Sector Marketing, Vol. 7 (3), pp. 288−301.
13
Dees, J. Gregory, 2004, Стављање непрофитне
инвестиције у перспективи.
14
Џигурски, С. Малетин, Н., 2012, Приказ практичних
политика: Услуге за младе на локалном нивоу у Србији,
Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског
Рада.
15
Blank, S., 2012, Search versus Execute, преузето 2.12.2014;
доступно преко линка http://steveblank.com/2012/03/05/
search-versus-execute/.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

потреба, отклањања или ублажавања ризика, недостатака или неприхватљивог друштвеног понашања
и највећег могућег развоја потенцијала корисника за
живот у заједници16.
Ученичка задруга кроз рад образује и оспособљава ученике (задругаре) за одређена занимања
и омогућавају им да тим радом стичу средства за
ваннаставне, друштвене, спортске и културне активности, организовање екскурзија, набавку учила, помоћ ученицима слабијег материјалног стања и друге
сличне потребе.
Ученичка задруга из Закона о средњем образовању и васпитању: „у школи може да се оснује ученичка задруга с циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне
оријентације, повезивања наставе са светом рада,
развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском
раду. Рад ученичке задруге уређује се статутом школе и правилима за рад задруге, у складу са законом.
Школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у ученичкој задрузи,
као и школски прибор и опрему. Средства стечена
радом ученичке задруге користе се за проширење
материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, награде члановима задруге и
унапређивање образовно − васпитног рада у школи
и у друге сврхе, у складу са актима којима се уређује
рад ученичке задруге.”
Ученичка компанија је образовни програм за
укључивање ученика у развој стварних компанија
са стварним производима и новцем за време трајања њиховог средњошколског образовања. Програм
се заснива на принципу учење кроз рад – ученици
кроз наставни план, под надзором посебно обучених
професора − ментора, стварају компанију, развијају
је и затварају у току једне године. Проучавају животни циклус једне компаније, уче како да се носе са
проблемима, препрекама и успесима. Основна идеја
је подстицање предузетничког духа и финансијске
писмености, а најважнији жељени резултат програма је отварање могућности самозапошљавања и запошљивости младих по завршетку школовања кроз
практичну примену стечених теоријских знања17.
Формално образовање јесте систематски организовано образовање које је регулисано прописима и
које се одвија у оквиру образовних институција.
Формално образовање одраслих у смислу Закона
о образовању одраслих, јесу организовани процеси
учења који се остварују на основу наставних планова и програма основног и средњег образовања,
Џигурски, С. Малетин, Н., 2012, Приказ практичних
политика: Услуге за младе на локалном нивоу у Србији,
Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског Рада.
17
Ученичко предузетништво, 2014, Ученичка компанија
у Србији – изазови и шансе, Крагујевац, приступљено 1.
12. 2014. године; доступно преко линка http://www.bips.rs/
assets/files/UK%20u%20Srbiji%20izazovi%20i%20sanse.pdf.
16
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и програма других облика стручног образовања
прилагођених потребама и могућностима одраслих
и захтевима тржишта рада, у складу са законом о
образовању одраслих.
Целоживотно учење представља активност учења
током живота, с циљем унапређивања знања, вештина и способности.

Прилог 3 – Осетљиве18 друштвене групе

Светска банка дефинише осетљиву групу као „део
становништва који има неке посебне карактеристике
због којих је изложен вишем ризику од сиромаштва
од осталих”19. Групе могу бити широко дефинисане,
као на пример сиромашни у руралним подручјима,
а могу бити и врло специфично одређене, као деца
без родитељског старања, интерно расељена лица,
етничке мањине, итд20.
Европска унија је утврдила неке осетљиве друштвене групе у ЕУ: млади, мигранти, ниско квалификовани, сиромашни радници, бескућници, Роми, особе са инвалидитетом21. Према Годишњем извештају
Европске комисије о напретку Републике Србије у
2013. години22, препорукама су обухваћене следеће
осетљиве друштвене групе: жене, деца, особе са инвалидитетом, Роми, избеглице и интерно расељена
лица, ЛГБТИ особе.
Влада је Стратегијом за смањење сиромаштва у
Србији 2003. године први пут утврдила осетљиве
друштвене групе становништва у Републици Србији:
особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији
преко 65 година, припадници ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла и интерно
расељена лица и становништво руралних средина.
Стратегијом превенције и заштите од дискриминације из 2013. године утврђено је да су дискриминацији и дискриминаторском поступању више
изложене особе и групе: по основу припадности
националним мањинама, жене, ЛГБТИ особе, особе
са инвалидитетом, старије особе, деца, избеглице,
интерно расељена лица и друге угрожене мигрантске
Термин „осетљиве друштвене групе“ је први пут
дефинисан у Стратегији за смањење сиромаштва у Србији
2003. године. Други термини – рањиве, маргинализоване,
искључене групе становништва – користе се као синоними
у односу на друга национална и ЕУ стратешка документа.
19
Линк http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTSF/0,,contentM
DK:20663797~menuPK:6344572~pagePK:148956~piPK:2
16618~theSitePK:396378,00.html.
20
Hoogeveen, J. Tesliuc, E. Vakis R. with DerconS., 2005, A
Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable
Groups, World Bank.
21
The European Platform against Poverty and Social
Exclusion: A European framework for social and territorial
cohesion, 2010.
22
Линк http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_
dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_
ek_2013.pdf.
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групе, на основу верске припадности и лица чије
здравствено стање може бити основ дискриминације.
Поред тога, постоје административни подаци о
другим групама у оквиру појединачних сектора који
се њима превасходно баве. Примера ради, Национална стратегија запошљавања за период 2011−2020.
године утврђује следеће посебно осетљиве друштвене групе на тржишту рада Републике Србије: Роми,
избеглице и интерно расељена лица, особе са инвалидитетом, рурално становништво (посебно рурално становништво које не поседује земљу и рурално
становништво у југоисточној Србији), необразоване особе, као и жене, млади (15–24) и старија лица
(50–64), али и дугорочно незапослени, самохрани родитељи, корисници новчане социјалне помоћи, деца
без родитељског старања, жртве трговине људима и
сл.АНЕКС 1

24. децембар 2020.

1 док су питања анкетног упитника дата у Анексу 2
овог ЛАПЗМ.

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОЛОЖАЈУ,
ПОТРЕБАМА И СТАВОВИМА МЛАДИХ

Приликом дефинисања приоритета за ЛАП 2021–
2025. године Радна група пошла је од општих стратешких циљева дефинисаних НСМ-ом, Локалним
акционим планом политике за младе Града Пожаревца 2017–2020. године.
У оквиру процеса анализе стања младих, дијалога
са заинтересовапим и одговорним странама у процесу доношења овог документа, утврђене су приоритетне области бриге о младима и то:
- Образовање, обука и дигиталне вештине младих
- Култура, креативност и иновативност младих
- Запошљавање и предузетиштво младих
- Здравље и благостање младих
- Информисаност и мобилност младих
- Превенција социјалне искључености младих
- Безбедност и безбедносна култура младих
- Активизам, волонтеризам и активно учешће
младих
- Млади у заштити животне средине и одрживом
развоју
За потребе израде Локалног акционог плана за
младе за период 2021-2025. године рађено је истраживање о потребама, положају и ставовима младих
у Граду Пожаревцу.
Истраживањем је обухваћено 503 младих, узраста од 15 до 30 година. Проценат испитаника према
узрасту је:
15–19 година – 98,6%
20–24 година – 1,2 %
25–30 година – 0,2%
Према полу структура испитаника је следећа:
66,1% женских испитаника
33,3% мушких испитаника
0,6% неизјашњених испитаника.
Извештај према тематским областима уврштен је
у ситуациону анализу локалне заједнице по тематским областима. Извештај је у целости дат у Анексу

Образовање, обука и дигиталне вештине младих
Резултати истраживања
На питање „Шта недостаје твојој школи“, чак
45,2% испитаника је одговорило боља фискултурна сала са више справа, 33,1% младих је изразило
потребу за активностима које поспешују практичне
вештине, док 31,4% младих такође сматра да су им
потребне ваннаставне активности. 22,3% младих
жели простор за учење и заједнички рад, док 25,5%
младих би волело да учествује у програмима и пројектима који нису везани за наставу.

У одговорима долазимо до податка да чак 54,7%
младих углавном средњошколаца никада нису учествовали у неким додатним едукацијама, курсевима, обукама ван наставе. 35,3% младих је неколико пута учествовало, док 10% младих је више пута учествовало.

24. децембар 2020.
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Након средње школе, 69,5% младих планира да
студира, 23,2% младих да ради, 4,2% младих да похађа едукације, док 3% младих не зна шта ће даље.
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(76,6%), и на друштвеним мрежама (71%), или гледајући телевизију, серије или филмове (64,3%) и код
куће са породицом (65,9%). Што указује на чињеницу да млади у протеклом периоду слободно време
најчешће проводе код куће, пред телевизором или
ИКТ. С тога је потребно осмислити квалитетније
садржаје које би понудили младима за конзумацију
из свог дома, с обзиром и на опште стање у земљи и
свету у односу на ванредне ситуације изазване природним или другим узроцима. Овде се превасходно
мисли на садржаје путем ИКТ.
47,3% младих и даље повремено излази у клубове и кафиће, 37,5% младих се бави спортом, док
34,7% младих чита књиге. Што указује на релативну
неактивност младих, јер само трећина упражњава
физичку активност путем спорта.
Само четвртина младих црта, слика или прави нешто (25,1%), док 23% младих игра игрице најчешће
у слободно време.

На питање које едукације би млади желели да
имају, 49,1% младих би учествовао у поспешивању
практичних знања и вештина, 26,9% младих у поспешивању пословних вештина, 25,1% младих у поспешивању личних и социјалних вештина, док 25,5%
младих не би учествовало у едукацијама.

Када је у питању школски парламент, 4,2% младих
не зна да ли постоји, 29,7% младих зна да постоји, али
не шта и како ради, 17,4% младих је упознато са радом
парламента, 40,4% младих зна ученике коју су чланови/
це парламента, док је 8,5% младих чланова парламента.

Све ово указује на чињенице да су младима потребне додатне едукације, обуке и усавршавања практичних
и социјалних вештина које ће повећати на првом месту
њихову конкурентност на тржишту рада, а затим и спремност и способност за активним учешћем у друштву.

Култура, креативност и иновативност младих
мушкараца и жена

Резултати истраживања:
Млади највише слободног времена проводе слушајући музику (83,2%), дружећи се са вршњацима

У последњих годину дана половина испитаника је била у биоскопу (56,5%), док је сличан број
младих био на утакмици (52,5%), или на концерту
(43,9%), што указује да су то три најпосећеније врсте догађаја према испитаницима у Граду Пожаревцу. Само 28,2% младих је ишло на неку представу,
док је тек свака десета млада особа била на изложби
слика (9,2%), свака двадесета тек на књижевној вечери (6,7%), и тек 5,5% њих је присуствовало онлајн
семинару.

Све ово наводи да су културни догађаји попут
изложби слика, књижевних вечери или представа
јако мало популарни међу младима. С тога треба
радити на промоцији, популаризацији установа културе, као и њихових програма за младе.
Чак 57,9% младих наводи да им у локалној заједници недостаје могућност за дружење и простор за
окупљање. Трећина младих би волела да више има
могућности за креативне и културне активности
(33,9%), и такође могућности за спортске активности (36,6%).
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Закључује се да младима недостаје ПРОСТОР у коме
би на квалитетан начин проводили слободно време.
Млади као препоруку за поспешивање посећености културним догађајима наводе прилагођавање
културне понуде младима (50%), укључивање младих
у креирање културних садржаја (41,3%), док 36,6%
младих сматра да треба боље информисати младе о
културној понуди града. 29,3% младих сматра да треба
осмислити разноврснију културну понуду за младе.

Чак 38,6% младих сматра да су услови за бављење
уметношћу у Пожаревцу веома лоши или лоши. 45,1%
младих сматра да нису лоши, док тек 16,2% младих
сматра да су добри или веома добри. Што указује на
потребу за побољшањем услова у којима се креира и
реализује културна активност Града Пожаревца.

Запошљавање, предузетништво и каријерно вођење и саветовање младих мушкараца и жена
Резултати истраживања:
Од свих испитаника 45,3% младих је своју економску ситуацију у домаћинству проценило као
добру, 34,7% младих као задовољавајућу, док 8,9%
младих као лошу. Само 17% младих сматра да је у
веома добром економском положају.

92,6% младих испитаника је још увек на школовању
и не ради, 2,9% младих на студијама, 1,8% младих не
ради, али тражи посао, 0,8% ради по уговору на одређено, 2% младих ради по уговору на неодређено, 1,4%
младих ради хонорарно, док је 0,2% на евиденцији НСЗ.

24. децембар 2020.

Од укупног броја испитаника 87,9% младих се
није осамосталило од родитеља, док 12.1% јесте.

Од тога велики број младих се осамосталио са кретањем у средњу школу, док је следећи узраст по бројности од 18-20 година. Разлог због кога се испитаници
нису још осамосталили је већински због школовања,
93,1%, док 3,8% испитаника нема финансијских средстава за то, 1,1% нема решено стамбено питање.

За професионалну оријентацију је чуло 49,3% испитаника, што је половина испитаника, за сајмове запошљавања 38,2% младих, док је за обуке из предузетништва чула тек трећина младих (29,9%), као и за обуке
за самостално покретање бизниса (34,8%). Тек четвртина младих је чула за обуке за активно тражење посла
(21,9%) и каријерно вођење и саветовање (18,5%).

Изводи се закључак да је младима потребно приближити услуге каријерног саветовања и вођења

24. децембар 2020.
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и обуке за активно тражење посла, а такође треба популаризовати обуке из предузетништва и покретања
сопственог посла.
62,6% младих сматра да је образовање битно за
обављање посла, јер без тога не може да се обавља
посао. 12.2% младих сматра да само срећни нађу
посао, док 17,8% младих сматра да нема правила.
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младе без решеног стамбеног питања (34,5%) и младе девојке и жене (27,5%). Што указује да ове групе
младих нису довољно препознате као осетљиве, те
треба радити на освешћивању младих за групе у ризику од социјалне искључености и начинима сарадње
и подршке припадницима тих група, као и проблема
и питања са којима се сусрећу.
Само четвртина младих препознаје младе друге
етичке припадности као осетљиве групе, док тек 14,8%
младих препознаје као осетљиву групу младе који су
расељена лица, и 6,8% младе у процесу реадмисије.
15,9% младих сматра да припадају некој осетљивој
групи младих, а од тога само 20,3% младих сматра да
систем социјалне заштите одговара на њихове потребе.

У смислу радног/волонтерског искуства чак 63,3%
младих сматра да може да помогне у добијању посла,
док 26,2% младих сматра да је веома битно. Изводи
се закључак да и млади препознају значај радног/волонтерског искуства за запошљавање, те с тога треба
подржати активности на осмишљавању, креирању и
реализацији радног/волонтерског искуства за младе.

У смислу послова, млади сматрају да је најбоље
имати сопствени бизнис (69,7%), док сличан број младих сматра да је најбољи државни посао (62,1%). Тек
трећина сматра да је добро бити програмер (34,2%),
док су сличне бројке за послове фриленсера, приватника, привредника и уметника, око 14% у просеку.

У том смислу треба подржати едукације младих
за покретање сопственог посла.
Превенција социјалне искључености младих мушкараца и жена
Резултати истраживања:
Према мишљењу младих испитаника, као најугроженију групу младих наводе младе са инвалидитетом
(59%), затим младе без родитељског старања (50,7%),
док као угрожене група младе припаднике ЛГБТ популације и младе других националности препознаје
40% младих испитаника.
Трећина младих препознаје као рањиве групе младе који су избеглице (33%), младе родитеље (29,6%),

Чак 73,9% младих сматра да су млади из осетљивих група дискриминисани.

У смислу социјалне искључености протекла 2020.
година је донела много изазова како младима, тако
и целокупном становништву, институцијама и организацијама.
На питање колико је текућа година изменила твој
живот, 18% младих је одговорило много, чак 40,6%
младих са доста, док трећини младих је мало измењен живот (32,9%), а 8,6% младих је изјавило да им
се живот није променио.
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У односу на то како им се изменио живот током
ове године, млади су изјавили да мање виђају друштво и мање излазе (50%), смучили су им се прописи и мере (49,8%). Трећина младих је блискија са
породицом (34,9%), као и да сматрају да је важно
изборити се са ситуацијом (33%).
Једнаком броју младих су и досадиле друштвене мреже (27%), и више се друже онлајн (25,9%). Четвртини
младих недостаје одлазак у школу или на посао (26,6%).
Око 12% младих је изјавило да свако треба да да свој
допринос општем бољитку, усавршио/ла је коришћење
ит, или је научио/ла коришћење нових дигиталних алата.

Може се приметити да је половини младих тешко
пала ситуација изазвана пандемијом Корона вируса у
2020. години, као и да истом броју младих недостаје
дружење са вршњацима. Забрињавајући је податак да
су половини младих дојадиле мере и прописи, што се
може негативно одразити на ментално здравље младих.
Иако трећина младих остаје позитивна, потребно
је посебну пажњу посветити превенцији социјалне
искључености и менталној хигијени младих.
Информисање, мобилност и онлајн размене младих мушкараца и жена
Резултати из истраживања:
Када је информисање у питању, млади се најчешће информишу путем друштвених мрежа (88,9%),
од вршњака (64,8%), и од породице (57,9%). Што је
значајан податак у смислу коришћења канала комуникације са младима у планираним активностима за
реализацију Локалног акционог плана за младе.
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Даље млади користе телевизију као извор информација (46,6%), док знатно мање користе онлајн новине
(30,2%), портале (18,4%), радио тек 5,7% младих и
штампане новине само 3,8% младих.
Од локаних медија млади највише прате Фејсбук
портале (49,4%), док само трећина прати ХИТ радио
(34,1%), Радио БООМ93 (27,7%) и Е-Браничево (26,1%).
Знатно мање се прате новине „Реч народа“ (11%), Радио
Пожаревац (13,3%), и САТ ТВ (11,9%). Док се ТВ Виминацијум и ТВ Дуга прате са процентом мањим од 4%.

Највећи број младих сматра да су садржаји у медијима делимично прилагођени младима (71,4%), док
22,6% младих сматра да уопште нису за младе. Само 6%
младих сматра да су садржаји прилагођени младима.

Што се тиче потреба млади интернет највише користе за прегледање видео садржаја и музике (82%)
и друштвене мреже (78,6%). Затим за учење и едукацију (65,1%) и дружење (59,6%). На последњем
месту млади стављају игрице (34,3%).

На питање шта више користе, њих 89,3% више
користи мобилни телефон, док 10,7% младих више
користи рачунар.
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Према подацима које смо од младих прикупили, изводе се закључци да су млади сада много више окренути коришћењу интернета, што у сврхе образовања
и едукације, што у циљу социјализације, контаката и
дружења, као и ради провођења слободног времена.
Намеће се да су млади свој реални живот пренели у
дигитални простор, што својим избором, што околностима које их принуђују да користе ИКТ.
С тога се препоручује развијање дигиталних вештина, како младих, тако и омладинских радника/
ца, лидера/лидерки који директно спроводе програме
омладинског рада, као и свих стручњака и сарадника који раде са младима, како би програме/пројекте
и активности прилагодили окружењу где се млади
тренутно највише налазе, а то је дигитални простор.
У односу на могућности за путовање, 21,8% младих нема финансијских могућности да путује, 7,5%
младих нема дозволу родитеља да путује, највише
младих путује са родитељима (43,3%), док 9,2% младих повремено путује са друштвом, а петина (18,2%)
младих путује често на разне начине.

Од програма мобилности млади су чули за Младе
истраживаче Србије (77,3%), а тек петина (21,5%)
младих је чуло за Европски волонтерски сервис и
Ерасмус+ програм мобилности (17,1%).

Чак 80,2% младих би волело да путује преко ових
програма.

Закључује се да млади још увек превасходно путују са родитељима. Као и то да млади нису довољно
упознати са могућностима бесплатног учешћа у програмима мобилности на националном нивоу.
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Активизам, волонтеризам и активно учешће младих мушкараца и жена у друштвеном животу локалне
заједнице

Резултати истраживања

Када је у питању учешће у доношењу одлука у
локалној заједници, чак 49,5% младих сматра да нису
укључени, 32,9% младих да су недовољно укључени.
Што значи да више од 80% младих сматра да се њихово мишљење не уважава при доношењу одлука. Само
14,1% младих сматра да су делимично укључени у
процесе доношења одлука, док мање од 3,5% младих
сматра да су довољно укључени у ове процесе.

Чак 90,3% испитаника није учествовало у овим
процесима. Од тога 16,8% младих није желело да
учествује, 48,8% младих никада није позвано, док
24,7% младих не зна како може да учествује. Од младих који су учествовали у доношењу одлука, само
2,4% младих активно учествује, 6,5% младих је учествовало неколико пута, док је 0,8% младих случајно
учествовало.

Скоро половина младих је члан неког спортског
клуба (42,4%), док је чланство у другим организацијама јако слабо остварено. Само 20,3% младих
је члан/ица неке школске секције, 15,9% младих су
чланови Школског парламента, док су око петине
чланови уметничког друштва (12,5%), неке невладине организације (9,8%) или плесног клуба (8,1%).
Знатно мање испитаника је члан/ица подмлатка неке
странке (3%).

Чак 66,1% младих није никада волонтирало у некој организацији, на догађају или активности.
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и спорт, те у те активности треба уложити више напора како би се створиле адекватне могућности за
бављење спортом.
Када је у питању конзумирање алкохола, половина младих је изјавила да не конзумира алкохол
(48,6%), 24% младих конзумира неколико пута годишње, 19,5% младих неколико пута месечно, док
5,9% младих неколико пута недељно. 2% младих
свакодневно конзумира алкохол.
Као разлоге за волонтирање млади наводе стицање знања и вештина (65,2%), дружење (56,5%),
осећај корисности за заједницу (39,9%), док много
мање наводе референце за ЦВ (8,9%).

Сви ови подаци наводе на закључке да су млади
слабо информисани о могућностима за волонтирање, да су недовољно укључени у процесе доношења
одлука и да нису упознати са бенефитима волонтирања у заједници. Такође неактивност младих је изразито велика и њихово информисање о начинима
на које могу да се укључе.
Здравље, благостање и ментална хигијена младих
мушкараца и жена
Резултати истраживања:
Према мишљењу младих, када су у питању могућности за бављењем спортом, нашем граду недостаје на првом месту затворени базен, затим терени
за разне спортове, справе за вежбање на отвореном,
стаза за трчање и бициклистичка стаза. Млади такође
сматрају да отворени базен може бити боље уређен.

У смислу едукација млади су највише заинтересовани за области спорта и рекреације (48,9%), здраве стилове живота (43,1%), као и заштиту животне
средине (32,2%). Четвртина испитаника би желела
едукације из области болести зависности (28,9%),
док петина о репродуктивном здрављу (17,5%).

Према овим изјавама изводи се закључак да су млади највише заинтересовани за здраве стилове живота

80,8% младих је изјавило да не конзумира цигарете, 6,5% младих да конзумира понекад, док 12,5%
што представља сваког осмог средњошколаца, конзумира свакодневно.

94,5% младих не конзумира марихуану, док је
1,2% пробало једном, 0,8% пробало неколико пута
у години, 1,2% младих је пробало неколико пута месечно, и исти број неколико пута недељно.

Јако мали број младих је пробао следеће супстанце: екстази, хероин, кокаин, ЛСД, амфетамине.

Све ово наводи на закључак да млади најчешће
конзумирају алкохол, чак половина у одређеним ситуацијама, затим цигарете, и то петина младих испитаника је пробала у неким околностима, док је 5%
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младих на неки начин пробало марихуану. То што
постоје млади који конзумирају ове ПАС указује на
потребе веће едукације младих о штетним ефектима
злоупотребе ових супстанци на њихово психичко,
физичко и емотивно здравље.
Чак трећина младих сматра да гојазност није
болест и да свако може да смрша (29,7%), трећина да јесте, али да може да се ради на мршављењу
(29,3%), док трећина сматра да зависи од особе до
особе (38,8%).

У односу на текућу 2020. годину која је донела
много здравствених изазова и претњи, млади су навели следећа осећања која су је обележила:
Осећао сам се потпуно срећно, испуњено – 60,8%,
осећао сам се изгуљено и безвољно – 52,6%, док је
42,4% младих осетило притисак других, тензију.
41,6% младих је осетио да могу да науче нове ствари, 33% младих да могу да помогну другима, док се
27,8% младих осећало инспирисано и мотивишуће,
а у исто време исти бој младих ограничено и спутано. 14,2% младих се осећало немоћно и здравствено
угрожено.

Као и свима ова година је донела неочекиване прекретнице, промене, прилагођавања. Евидентно је да
су млади осетили последице промена начина живота, рада, похађања наставе, дружења, социјализације.
Млади се у једном свом периоду живота када пролазе
кроз адолесценцију суочавају са превише личних и
социјалних изазова, тако да је додатно оптерећење
на њих стављено пребацујући одговорност за новонасталу ситуацију изазвану вирусом Корона. Све ово
доводи до закључка да су у наредном периоду више
него икада потребне едукације, саветовања и рад са
младима на теме менталне хигијене, менталног здравља и очувања здравих навика и стилова живота.
Безбедност и безбедносна култура младих
Резултати истраживања:
Половина младих испитаника Пожаревца се не
осећа безбедно док ноћу сам/а шета градом (47,9%),
док се насупрот њима 32,1% младих осећа безбедно
у Пожаревцу.
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26,6% младих сматра да је саобраћај ризичан у
граду, док 22,7% младих сматра да на сваком ћошку
вреба нека опасност.
14,3% младих сматра да су саобраћајне ознаке у реду
у Пожаревцу, 11% да нема насиља код нас, док 10% сматра да је сваког дана сведочило неком облику насиља.

Према младима главни разлози зашто су млади у
сукобу са законом су: чак трећина (27,9%) сматра да
желе да импресионирају друге, петина сматра да је
дрога узрок, 11,6% младих да је криминал по среди,
1,4% да је оружје криво, 13,6% да је у питању насиље, 7,1% да то раде због забаве, 4,1% да је неинформисаност узрок, док 7,5% сматра да је разлог за то
сиромаштво.

Из приложеног видимо да млади препознају више
разлога за угрожавање безбедности у локалној заједници и сукоб са законом. Млади сматрају да град
није безбедан ноћу, да је главни разлог за сукоб са законом утицај вршњака и доказивање, те да су узроци
преступа дрога, алкохол, оружје, криминал, насиље.
Заштита животне средине и одрживи развој у локалној заједници
Резултати истраживања:
19,2% младих сматра да се уопште не обраћа пажња на очување животне средине, чак 56,3% младих
сматра да се недовољно обраћа пажња. Што је укупно три четвртине младих. 20,2% младих сматра да се
о очувању животне средине размишља појединачно,
али не на нивоу града. Само 4,2% младих мисли да
се грађани довољно баве овом темом.
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Нажалост чак 63,1% младих сматра да би повећању свести о заштити животне средине допринеле
казнене мере, 52% сматра да би то постигла боља организација отклањања отпада, 33,1% сматра да би то
постигло сопствено понашање као пример, док 25,5%
сматра да би требало едуковати грађане о томе. 15,5%
младих сматра да медији могу да допринесу подизању свести на ову тему.

Такође закључује се да млади јесу заинтересовани
за заштиту животне средине, па их треба и оснажити
и едуковати на том пољу, како би били добри амбасадори у локалној заједници по питању очувања
животне средине.
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АНЕКС 2
УПИТНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД 2021–2025. ГОДИНЕ
1. Лична карта организације
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Званични назив организације
Година оснивања
Адреса
Телефон
Имејл
Веб-адреса
Друштвене мреже
Одговорно лице
Контакт телефон
Контакт имејл
Правни статус
Удружење грађана
Установа основана одлуком
локалне Скупштине
Републичка установа
основана одлуком ресорног
Министарства
Друго

2. Инфраструктурни капацитети
2.1. просторни капацитети ( зграде, други простори на којима организација има право власништва или
располагања на други начин, а које можете користити
у раду са младима)

2.2. опрема ( компјутери, др. техничка опрема,
специфична опрема, базе података и сл.) које можете
користити у раду са младима

3. Људски ресурси ( запослени и волонтери)
који директно раде са младима на Вашим
програмима/пројектима/активностима
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Позиција у
организацији

Образовање

Радно искуство
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4. Подаци о циљној групи и услугама које
организације пружају за младе ( 15–30 година)
4.1. Подаци о укупном броју и полној структури
учесника/корисника
Број корисника
15–29
20–24
25–30
Укупно према полу
Укупан број

м

Ж

2017
м

Ж

2018
М
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Које могућности на локалном
Које изазове на локалном
нивоу могу допринети јачању
нивоу препознајете као
процеса унапређења положаја могуће препреке унапређењу
младих?
положаја младих?

2019
Ж

5.2. Koje su aktivnosti/programi/projekti bili najposećeniji I najtraženiji od strane mladih u protekle 3
godine?

4.2. Подаци о услугама и броју корисника услуга
Р. бр.

Услуге/програми/
пројекти/активности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2017
М Ж

2018
М Ж

2019
М Ж

5.3. Koje aktivnosti/programe/projekte prepoznajete kao
nedostajuće za mlade?

6. На који начин бисте представили Вашу организацију/институцију као релевантног актера у омладинској политици за будући Локални акциони план
за младе? (један пасус)

Напомена: наведите све услуге/програме/активности које пружа Ваша организација у оквиру редовних,
али и ванредних активности (нпр. школски клубови,
секције, услуге покренуте у оквиру пројеката и сл.).
4.3. Приоритети/пројекти које Ваша организација
планира да реализује у наредном периоду у области
унапређења положаја младих
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.

Област деловања /
општи циљ

Циљна група

Планирани период
реализације

5. Самопроцена стања за Град Пожаревац за
унапређење положаја младих
5.1. СВОТ анализа организација/институција
Шта препознајете као кључне
Шта препознајете као кључне
проблеме/изазове са којима
предности ваше организације
се ваша организација суочава
у области унапређења
у процесу унапређења
положаја младих?
положаја младих?

Место:
Датум:
Упитник попуно/ла:

АНЕКС 3

Прикупљени подаци организација/институција

1.1.4. Образовање, обука и дигиталне вештине
младих
Шта препознајете као кључне
Шта препознајете као кључне
проблеми/изазови са којима
предности Ваше организације
се ваша организација суочава
у области унапређења
у процесу унапређења
положаја младих?
положаја младих?
позиција школе – школа се
недовољан број програма/
налази у близини других
пројеката који су осмислили
основних и средњих
запослени у школи, а који
школа, Центра за културу,
су усмерени на унапређење
здравствених установа
положаја младих
развијена сарадња са
недовољна мотивисаност
социјалним партнерима
и наставника, и ученика
из подручја рада у којима
да узму улогу креатора
се наши ученици образују
едукативних, културно(економија, право и
уметничких, спортских
администрација, а посебно
садржаја усмерених на
трговина, угоститељство и
унапређење полажаја младих
туризам)
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Које могућности на локалном
нивоу могу допринети јачању
процеса унапређења положаја
младих?
оснивање удружења која ће
развијати програме намењене
младима
отварање клубова и сличних
едукативно-забавних
простора у којима би
млади на квалитетан начин
проводили слободно време
кроз међусекторску сарадњу
пружити младима прилику
да похађају различите обуке,
курсеве који ће им помоћи
да се економски осамостале,
започну свој бизнис...
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непознавање методологије
рада са младима, која је
различита од методологије
образовног рада
(непознавање методологије
омладинског рада)
Које изазове на локалном
нивоу препознајете као
могуће препреке унапређењу
положаја младих?
недовољно финансијских
средстава да се подрже
програми намењени
унапређењу положаја младих
недовољан број
оспособљених стручних
лица за рад са младима на
различитим програмима,
обукама...

Које су активности/програми/пројекти били најпосећенији и најтраженији од стране младих у протекле 3 године?
Најпосећенији су програми који су усмерени на
превенцију насиља, на пружање подршке за даљи
развој каријере (предузетништво, даљи наставак
школовања)
Које активности/програме/пројекте препознајете као недостајуће за младе у локалној заједници?
Недостају програми који су усмерени на развој
дигиталних вештина, дигитални маркетинг, онлајн
трговина, маркетинг друштвених мрежа...

1.1.2. Култура, креативност и иновативност
младих мушкараца и жена
Шта препознајете као кључне
Шта препознајете као кључне
проблеме/изазове са којима
предности ваше организације
се ваша организација суочава
у области унапређења
у процесу унапређења
положаја младих?
положаја младих?

Брига о младима кроз
развијање програма у
култури

Што се и даље сматра да
младе ништа не интересује,
нашим програмима
доказали смо да су млади
заинтересовани али да се
за реализацију програма
за младе морају користити
најсавременији методи обука,
тренинга, технологија и знања

Подстицај младим људима
у свим аспектима културног
рада

Недостатак простора
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Недостатак простора за
активности које би биле
намењене младима, како би
више времена били упућени на
библиотеку и у њој боравили
Које могућности на локалном
Које изазове на локалном
нивоу могу допринети
нивоу препознајете као
јачању процеса унапређења могуће препреке унапређењу
положаја младих?
положаја младих?
Омогућавање да буду
Непостојање канцеларије за
видљиви на свим пољима
младе
Невидљивост младих који
Омогућавање младима да се су завршили средње школе
укључују у систем доношења а ни припадају ни једној
одлука из њихове сфере
другој групацији (студенти,
интересовања
студенти на школовању у
другом граду итд.)
Недовољно спортских и
друштвених активности и
простора за те активности
(тенис терени, базени на
више локација како би се
Брига за њихову безбедност, неговали водени спортови
– ватерполо, пливање,
бољи социјални положај,
уметничко пливање), часови
брига за здравље младих,
јахања у Љубичеву за младе
ослушкивање њихових
– тренинзи и подстицање
потреба у зависности од
љубави према коњичком
трендова у друштву и свету
спорту; укључивање младих
у све свере друштва у виду
волонтерског рада, њихова
едукација за ИТ технологије
и практична примена итд.
Укључивање младих у живот
заједнице, тј. указивање
поверења и подстицање
одговорности

Неговање културе читања
Доживотно учење
Добра информисаност

Које су активности/програми/пројекти били најпосећенији и најтраженији од стране младих у протекле 3 године?
Обуке које се тичу најновијих технологија
Посебно креирана стручна вођења кроз изложбе
Пројекти који су се односили на њихово усавршавање у области ИТ технологије и трибине на
којима су се могли упознати са образовним профилима које нуде факултети универзитета у Србији.
Креативне радионице свих врста
Концерти класичне и модерне музике
Које активности/програме/пројекте препознајете
као недостајуће за младе у локалној заједници?
База (просторије) за омладинске бендове, просторије за Коворкинг спејс за младе (многи млади
већ сада зарађују и фриленсују са успехом )
Школа сликања
Уметничка школа
Наравно они млади у којима се налазе велики интелектуални потенцијали морају се стимулисати у даљем школовању и усавршавању. Стимулација је најбоља у виду стипендија или материјалног помагања у
виду финансирања пројеката на којима раде и слично.
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1.1.5. Запошљавање, предузетништво
и каријерно вођење и саветовање младих
мушкараца и жена
Шта препознајете као кључне Шта препознајете као кључне
предности организација
проблеме/изазове са којима
у области унапређења
се организације суочавају у
положаја младих?
процесу унапређења положаја
младих?
Филијала има ограничења
Стратешки приступ
у погледу учествовања у
оснаживању теже
пројектима без сагласности
запошљивих група кроз
надлежног Министарства,
Националну стратегију
запошљавања и Националне што онемогућава самостално
укључивање у одређене
акционе планове
пројекте
запошљавања
Јасно прописане процедуре
за рад, које се ослањају
на Закон о запошљавању
и осигурању за случај
незапослености
Које могућности на локалном
Које изазове на локалном
нивоу могу допринети
нивоу препознајете као
јачању процеса унапређења могуће препреке унапређењу
положаја младих?
положаја младих?
Могућност дугорочног
Недостатак акција које би
планирања ( да се кроз
подстицале тимски дух
Локални акциони план за
младих, формирање клубова
младе предвиди сарадња са
за младе по моделу ГРиГ
радном групом за израду
или других клубова, за
Локалног акционог плана
запошљавања, који се доноси оснаживање младих.
сваке године за следећу)

Које су активности/програми/пројекти били најпосећенији и најтраженији од стране младих у протекле 3 године?
- Програм стручне праксе
- Програм стицања практичних знања
- Информисање о могућностима за развој каријере
Које активности/програме/пројекте препознајете
као недостајуће за младе у локалној заједници?
Програм „Моја прва плата“ који је актуелан први
пут 2020. године и показује велико интересовање
младих до 30 година

3.2.4. Превенција социјалне искључености
младих
///

3.2.5. Информисање и мобилност младих
Шта препознајете као кључне Шта препознајете као кључне
предности организација
проблеме/изазове са којима
у области унапређења
се организације суочавају у
положаја младих?
процесу унапређења положаја
младих?
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Искуство и стручност у
области медија и медијске
писмености
Способност подстицања
мотивације, иницијатива и
кампања активизма

недовољна и скромна
подршка локалне самоуправе
за све наше пројекте
немогућност ангажовања
младих да волонтирају и
стекну искуство у НВО
недовољна подршка за
културне и друге програме
Искуство у писању и вођењу који треба да охрабре
пројеката, као и повезивање критичко мишљење,
подстакну формирање
младих ради размене
система вредности и
искустава и сурадње
функционалну писменост код
младих
Недовољна подршка
Искуство у организацији
пројектима који треба да
кампања, културних догађаја подстакну толеранцију,
и хуманитарних акција
разумевање и емпатију код
младих
Путем новина, „Реч народа“
75 година уназад остварује
утицај широм Браничевског
округа као једини штампани
медиј који извештава и
дистрибуира се на целој тој
територији, а путем Портала
Реч народа остварује утицај
и на ширу јавност. Медијска
Финансије, људски ресурси
кућа „Реч народа“ окупља
високо образоване кадрове и
техничку опремљеност.
Редакција поседује
вишедеценијско искуство
у сарадњи са школама и
младима појединачно, радећи
на темама из различитих
сфера.
Искуство, релевантност,
досег на интернату
Које могућности на локалном
Које изазове на локалном
нивоу могу допринети
нивоу препознајете као
јачању процеса унапређења могуће препреке унапређењу
положаја младих?
положаја младих?
Одвајање више средстава у
буџету за младе

Неразумевање локалних
власти за потребе и жеље
младих

Одвајање више средстава за
медијске пројекте за младе
и подршку НВО и медијима
који раде са младима

Онемогућавање организација
које поседују капацитете,
идеје и мрежу активизма да
делују у нашој средини

укључивања младих у
доношење политика за младе
Већа подршка реализацији
тематских пројеката од
стране локалне самоуправе
кроз наменски конкурс

Неукључивање младих у
доношење политика за младе
Смањивање средстава за
потребе младих у градском
буџету
Немогућност активног
учешћа младих
у процесима доношења
свих одлука које настоје да
одговоре на питања која се
тичу младих.
Финансијска ограничења у
планирању и реализацији
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Широкопојасни интернет
Боља информисаност на
интернету
Препознавање истинитости
садржаја

Које су активности/програми/пројекти били најпосећенији и најтраженији од стране младих у протекле 3 године?
медијска писменост, лажне вести, говор мржње
и безбедност на интернету
промоције књига и дебате о поп култури
Специјални додатак „Ђачка реч“
Пројекат „Изазов даровитости“
Дневни информативни програм, заборављени
цртани филмови, сервисне информације
Које активности/програме/пројекте препознајете
као недостајуће за младе у локалној заједници?
Активности за младе треба базирати на следећим
принципима: Едукација/Укључивање/Повезивање/
Оснаживање
Недостајући програми за младе су они који треба да подстакну и развијају: емпатију, активизам,
функционалну писменост и критичко мишљење
као и успостављање система вредности важног за
развој друштва.
Области којима треба да се да на значају и да
имају предност су:
Образовање, запошљавање и предузетништво,
култура и уметност, здравље и спорт.
Пројекти који недостају за младе у нашем локалном окружењу и које препознајемо као недостајуће
и које треба подржавати су:
- Јачање културе ненасиља с нагласком на борбу
против електронског насиља
- Јачање критичке дигиталне медијске писмености
- Финансијско и функционално образовање младих
- Учити како учити
- Млади у европском и глобалном окружењу
- Подстицање развоја омладинске политике и
рада канцеларија за младе на локалном нивоу
- Фонд за младе таленте
- Омладински волонтерски сервис
Активности/програме/пројекте који се баве
ужим, едукативно – забавним темама које интересују младе и у чије су осмишљавање и реализацију
млади директно укључени

1.1.10. Активизам, волонтеризам и активно
учешће младих у друштвеном животу локалне
заједнице
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1.1.12. Здравље и благостање младих
Шта препознајете као
кључне предности Ваше
организације у области
унапређења положаја
младих?
Доступност младима за све
здравствене проблеме
Организовање такмичења на
нивоу школа
Стручни рад са младима
Развој спорта – кошарке као
животног опредељења
Рекреација у виду
бициклизма, дружења,
путовања, едукација, видео
спотови...
Искуство у професионалној
реализацији бројних
програма и пројеката у
такмичарском спорту и
спортској рекреацији,
едукацији и промоцији
здравог животног стила.
Организациони капацитет за
реализацију најзахтевнијих
манифестација из области
спорта и спортске рекреације.
Предавачке способности.
Које могућности на локалном
нивоу могу допринети
јачању процеса унапређења
положаја младих?
Издвајање већег буџета за
организацију школских
спортских такмичења
Препознавање проблема
младих и усвајање јасне
стратегије са конкретним
активностима у циљу
решавања истих.
Значајнија подршка
организацијама и
институцијама у реализацији
програма.
Конекција и заједничко
координирано деловање
свих субјеката ангажованих
у стварању бољих услова за
живот младих.

Шта препознајете као кључне
проблеме/изазове са којима
се ваша организација суочава
у процесу унапређења
положаја младих?
Стимулисање учитеља,
наставника и професора за
сарадњу
Недостатак инфраструктуре
Мањак бициклистичких
стаза, небезбедност на путу.
Неинформисаност младих
о значају и начину вођења
здравог, активног животног
стила
Пасиван однос младих
према сопственом животу и
општа незаинтересованост
ка активизму у друштвене
активности.
Изостанак континуиране,
стратешки дугорочно
конципиране стратегије за
подршку младима. Мали
број квалитетних програма.
Изостанак контроле
квалитета програма и
активности доступним
младима.
Које изазове на локалном
нивоу препознајете као
могуће препреке унапређењу
положаја младих?
Инфраструктура, град не
поседује атлетску стазу,
затворени базен, стрељану
Ковид-19

Мањак интересовања, густ
саобраћај...
Општа апатичност ,
незаинтересованост младих и
њихових породица за личним
развојем и радом на себи
у циљу јачања сопствених
капацитета и квалитета
културе живљења.
Изостанак међусобне
повезаности представника
институција и спремности
за личним ангажман у раду
током реализације програма.
Изостанак материјалне и
нематеријалне подршке од
стране институција.
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Слаба медијска заступљеност
и промоција важности
вођења здравог, активног
животног стила на локалном
и националном нивоу.

Које су активности/програми/пројекти били најпосећенији и најтраженији од стране младих у протекле 3 године?
Предавања, радионице, рад у малој групи
Фудбал, мини атлетика
Организовање бављење спортом, Меморијални
турнир „Бранимир Јоцић Бане“
Пожаревачка бициклијада
Конкретни Спортско рекреативни програми
Стручне трибине
Које активности/програми/пројекти препознајете
као недостајуће у локалној заједници?
Вршњачка едукација
Пливање и стрељаштво
Млади су склони тзв. „глуварењу“ по граду у
већини случајева, зато што породица пре свега, па
онда друштво нема довољно интересовања за њих.
Најпре треба пооштрити мере у циљу њихове заштите од порока који им се нуде на „тацни“, то су
пре свега алкохол и цигарете. То је недопустиво.
Млади воле здраве границе, јер им се тако показује
да је друштву стало до њих. Недопустиво је да се
у градским локалима малолетницима допушта да
конзумирају алкохол и да на трафици могу да купе
цигарете. Друштво мора да се бави проблемима ове
групе младих. Треба обратити пажњу, на то, ко и
коме продаје недозвољене наркотике. Овде не треба
заборавити свакако ни злостављање и вршњачко насиље које се појављује у веома скривеним и тешко
препознатљивим облицима, али га има.
Бициклистичке стазе
Програми бесплатне и финансијски доступније
стручно вођене рекреације.
Контрола квалитета реализованих програмских
садржаја током и након реализације.
Промотивне активности реализоване, за младе у
атрактивном стилу.
Конекција са младима из других градова Србије
и иностранства, упознавање, разумевање и прихватање различитости.
Креирање нових услуга и сервиса за младе, као
и унапређење постојећих различитих саветодавних
услуга за младе, као што су: партнерски односи,
развојно психолошко саветовалиште, каријерно саветовалиште, родитељско саветовалиште, саветовалиште за ХИВ и полно преносиве болести

1.1.13. Безбедност и безбедносна култура
младих

///
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1.1.14. Заштита животне средине и одрживи
развој у локалној заједници
Шта препознајете као
кључне предности Ваше
организације у области
унапређења положаја
младих?

Шта препознајете као кључне
проблеме/изазове са којима
се ваша организација суочава
у процесу унапређења
положаја младих?

Постојање образовног
профила инжињера за ЗЖС
на Високој техничкој школи

Недовољно развијена свест
младих о потреби заштите
животне средине

Постојање контејнера за
одлагање различитих врста
отпада

Непостојање одлагања
медицинског отпада

Функционисање Буџетског
фонда за заштиту животне
средине I рада Пожаревца

Недовољан број медијских
садржаја о ЗЖС и ОР
Недовољно коришћење
одрживих извора енергије

Које могућности на локалном
Које изазове на локалном
нивоу могу допринети
нивоу препознајете као
јачању процеса унапређења могуће препреке унапређењу
положаја младих?
положаја младих?
Боље коришћење постојећих
зелених површина (Чачалице, Недостатак финансија
Градског парка)
Формирање нових зелених
површина

Повећано загађење ЖС у
наредним годинама

Боље коришћење одрживих
извора енергије

Климатске промене

18

На основу чл. 32. став 1. тачка 6) и 66. став 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 38) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређивање положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021–2025, који је саставни део овог
закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН

за унапређивање положаја старијих лица
на територији Града Пожаревца 2021–2025

Уводна реч Градоначелника Града Пожаревца
Град Пожаревац, подједнако у свим областима,
жели да плански решава изазове које се налазе пред
локалном самоуправом.
Схватајући га као веома важан, желимо да овим
документом учврстимо партнерски однос са својим
старијим суграђанима.
Овај Локални акциони план за унапређење положаја старих лица на територији града Пожаревца
је наставак претходног који је већ донео одређене
помаке и решења у области дугорочног збрињавања
старих лица. Немерљив допринос документу који је
пред вама дао је Савет за бригу о старима, који је из
свог угла и захваљујући члановима различитих доби
и интересовања, дао целовит приказ проблема која
су пред нашим старијим суграђанима, односно пред
свима нама. Ситуација између доношења два плана је
поправљена, створени су одређени механизми којима
се брже реагује у посебним ситуацијама, попут доделе пакета помоћи за пензионере током првих дана
пандемије Ковида 19.
Иако се на том примеру планско деловање за које
можемо захвалити претходном ЛАП-у показало као
пун погодак, има још простора за побољшањем услуга, као и инфраструктуре за стара лица, и то су наши
наредни изазови.
Желим да се захвалим ауторима ЛАП-а као и свима који су учествовали у њиховој изради.



Још у младости треба да одсечеш штап
на који ћеш се ослањати у старости.
Конфучије

3. Митови или предрасуде о старењу
Говорећи о старењу и старости, на жалост постајемо свесни чињенице да и млади и старији имају
погрешну перцепцију старења која је повезана са
митовима, стереотипима и предрасудама. Негативна
слика о старијим особама је пут ка старосној дискриминацији и често увод у насиље над старијима.
Подаци показују да 44% грађана Европске Уније
сматра да је дискриминација на основу година веома озбиљна, а 35% је пријавило дискриминацију на
основу година (више него на основу пола или расе),
51% је показало забринутост да послодавци дају
предност при запошљавању двадесетогодишњацима.
Поражавајући је и податак да 57% верује да особе
старије од 70 година не доприносе друштву економски, а 53% свих испитаника нема пријатеље старије
од 70 година (AGE UK 2011).
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Светска здравствена организације је 2008. године
суочена са убрзаним старењем популације посебно
оне у Европи креирала документ „Демистификација
митова о старости“, као водича за старије, њихове
породице, пружаоце услуга и политичаре. Да би
се задовољиле потребе ове све веће групе, да би се
прилагодили сервиси и услуге, да би се радна места
прилагодила старијима, потребно је променити слику
о старијима (World Health Organization, 2008).
Старије особе се виде као проблем, терет и претња економском развоју друштва. Ова слика представља стереотип који је неприхватљив и даје нам
искривљену слику о улози старијих у друштву.
Старије особе су активни чланови друштва који
дају кључни допринос породици и друштву. Светска
здравствена организација истиче дванаест митова:
Први мит је – људи треба да очекују погоршање
свог психичког и физичког здравственог стања.
Овај мит је делимично тачан. Иако се старијим
особама може погоршати здравствено стање ово
се свакако може ублажити упражњавањем здравих
стилова живота, што подразумева здраву исхрану,
физичку активност и социјалну укљученост.
Други мит је – већина старијих особа има сличне потребе – што је потпуно нетачно, међу људима
постоје индивидуалне разлике од самог рођења. Са
старењем те разлике се не смањују. Старије особе
имају различите потребе посебно с обзиром на пол,
националност, културу, образовање, функционалност. Ове разлике морамо препознати и признати.
Трећи мит је – креативност и допринос су обележја млађих особа – што је такође потпуно нетачно,
јер за креативност и таленат не постоји граница у
годинама. Овом миту одговарала је политика обавезног пензионисања, која је практично подржала
становиште да старији људи не могу економски да
допринесу развоју друштва.
Да године нису важне за креативност и стваралаштво говоре нам примери Микеланђела који је
завршио осликавање Базилике Светог Петра у Риму
у 70 години, или Гетеа који је у 82 написао Фауста,
Вердија који је имао 74 године када је завршио Отела, а 80 када је завршио Фалсафела.
Четврти мит је – искуство старијих особа мање
је релевантно у модерном друштву.
Овај мит је такође потпуно нетачан. Чињеница је
да се данашњи свет разликује пуно од света у коме су
старији одрасли, али многи старији су део дигиталне
инклузије. Међутим постоје ствари које старији у
овом ужурбаном свету могу да науче своје унуке, јер
имају више времена, а и поседују знање о обичајима,
култури, старим занатима.
Пети мит говори да – већина старијих особа жели
да се осами и да их оставе на миру – чињеница је
да неки старији желе да део свог времена проведу
читајући оно што нису стигли раније, али свакако не
желе да живе у социјалној изолацији и интензитет
њихове жеље за слободним активностима није мањи
од осталих узрасних група.
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Шести мит је – болнички кревети и здравствени
радници су примарна брига старијих особа – што
се у извештају Европске комисије показало као делимично тачно. Са једне стране треба утврдити детерминанте здравља старије популације, а са друге
инсистирати на превенцији и укључити здравље старијих у све политике.
Седми мит говори – обезбеђивање сервиса и
услуга старијима одузима ресурсе младима – што
је потпуно нетачно. Сведоци смо чињенице да прилагођавањем окружења и неких сервиса потребама
старијих не само да је квалитет живота старијих побољшан, већ то доноси бенефиције свим узрастима.
Осми мит је потпуно нетачан – трошак за бригу
о старијима је губитак ресурса.
Давање више новца за негу и бригу о старијима
је уштеда новца. На пример старији се могу мотивисати да остану активни и користе своју социјалну
мрежу и тиме се смањује потреба за негом.
Девети мит је – старији људи се не уклапају у модерна радна места – чињеница да обавезни одлазак
у пензију није реално повезан са радним могућностима, способностима.
Годинама стицано искуство и мудрост омогућавају старим радницима да оптимизују свој напор тако
да брже препознају приоритете и губе мање времена
на сувишне активности.
Десети мит је – не можеш научити старог пса
новим триковима. Нека од новијих истраживања
показују да пластичност мозга остаје очувана посебно када се ради о учењу визуелних информација
(Hannan i Brodaty, 2014).
Једанаести мит је – од старијих се очекује да се
повуку у страну. Чињеница је да су старији информисанији него што су то раније били. Имају искуство
и знање из различитих области укључујући и знања
о здравом старењу. Са друге стране постају значајан
сегмент тржишта и самим тим је важна и њихова
улога као потрошача.
Последњи мит гласи – ствари ће се десити саме
од себе. У свету који стари препуштање стварима
да се дешавају саме је последње што треба да урадимо. Потребно је прилагодити политике, социјалне
и здравствене услуге, радна места старењу популације, али при том укључити саме старије у дизајнирање услуга и доношење одлука (World Health
Organization, 2008).
Неки други аутори истичу – мит о старости као
болести. Често се старост види као болест, појава
болести је вероватнија у старости, али нису све старије особе нужно болесне. Постоје старије особе које
доживе дубоку старост у добром здрављу и остају
функционално способне.
Мит који је на неки начин подтип претходног
мита је да деменција представља део нормалног искуства старења. Са старењем и продужетком живота, повећава се ризик од деменције, али деменција
не погађа све старије особе, нису све старије особе
дементне.
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Мит је и да су све старије особе тешко покретљиве: сведоци смо да многе старије особе у својим 80им годинама трче маратон или се баве неком физичком активношћу. Мит да су све старије особе зависне
од других је потпуно нетачан, јер имамо велики број
старијих који не само да су активни већ са једне стране брину о својим унучићима, а са друге брину о својим остарелим родитељима (Transgeneration Design
Matters, 2011).
Истраживање ејџизма и предрасуда према старијима има кратку историју у односу на остале предрасуде. Међутим, до сада доступни подаци нам говоре
да те предрасуде постоје, да су вишеструке и да људи
често имају контрадикторне ставове према старијима. Некада су предрасуде културолошки повезане са
страхом од смрти, често повезане са мобилношћу
старијих, са погрешним схватањем да су терет друштву, а не да су ресурс. Стереотипи о старењу су
свеобухватни и захватају све сегменте друштва. Да
би се елиминисали, потребан је као свеобухватни и
заједнички рад, почев од образовног система од предшколског узраста и током школовања, као и комуницирање са медијима да старење није нешто чега се
треба бојати, чега се треба стидети већ је нормалан
део живота (Nelson, 2011).
Истраживања показују да су предрасуде везане
за пол и расу све мање заступљене док су предрасуде које се односе на старење у порасту (Age Intеrnational, 2015).
У борби против стереотипа, предрасуда према старијима, против ејџизма, потребно је да изградимо позитивну слику о старијима. Друштво треба да схвати
да они нису терет већ ресурс, да имају мудрост и искуство, да их треба поштовати, а не жалити. Њихова права су загарантована и она се не мењају са годинама.1

4. Основни показатељи и надлежност локалног
нивоа
У Европској унији је 2014.године 5,1% становништва било старије од 80 година, а тај удео ће до 2080.
порасти до 12,3%, док ће удео старијих од 65 година
порасти са 18,5% на 28,7% . У Србији удео старијих
од 80 износи 5,1%, а старијих од 65 година 18%. Оно
по чему Србија одступа је очекивана дужина живота
за особе од 65 година и старије, која у Србији износи
16,9 година за жене и 14,3 за мушкарце, док је у ЕУ
у просеку 21,3 за жене и 17,9 за мушкарце. Старији
од 65 су у Србији знатно чешће изложени тешком
сиромаштву од просека ЕУ. Проценат особа преко
65 година у Србији ће износити најмање 22 одсто
до 2030. године, што је скоро сваки пети становник.
Статистички подаци говоре да је у Србији током
Извор: Увод у старење и људска права старијих: пилот
студија о финансијском злостављању старијих / Невена
Петрушић, Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић. –
Београд: Црвени крст Србије, 2015. (Нови Сад: Magyar
Szo Lapkiado).
1
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2012.године свака друга особа узраста 65 година и
више хоспитализована због неке од болести срца и
крвних судова, а свака трећа због неке малигне болести или са дијагнозом болести коштано-мишићног
система и везивног ткива. Ризик од деменције нагло
расте са повећањем година старости. Током 2012.
године број старих особа које су хоспитализоване
са дијагнозом деменције био је 1.401, при чему је
Алцхајмерова болест чинила 8 одсто свих случајева
деменција. Укупно је 19.617 старих особа хоспитализовано је због последица повреда и тровања, а глауком као други најчешћи узрок слепила био је узрок
хоспитализације код 1.358 особа2.
У области социјалног укључивања и социјалне
заштите кључни циљеви који се односе и на старија
лица и надлежности локалног нивоа3 су:
• Повећање подршке (природној) породици у ризику, наставак процеса деинституционализације и
развој ванинституционалних услуга у заједници –
нпр. услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, која представља алтернативу за резиденцијални смештај
• Унапређење система дуготрајне неге ( у области
програма новчаних давања за негу и помоћ потребно
је информисање о правима и помоћ при аплицирању за остваривање права, успостављање протокола о
унапређењу заштите корисника којима су неопходне
услуге и социјалне и здравствене заштите
• Унапређење квалитета услуга, јачање контролних и регулаторних механизама, мониторинга
и евалуације (потреба за планирањем кроз израду
стратегија социјалне заштите и локалних акционих
планова на локалном нивоу, дефинисање индикатора, пожељних исхода, прецизирање појединих корисничких група, изабрати примере добре праксе
у области услуга социјалне заштите...). Такође је
неопходно формулисати и спроводити програм подршке недржавним пружаоцима социјалне заштите.
Унапредити теренски рад који ће омогућити откривање угрожених појединаца и породица (outreach).
Извештај за 2012. годину – Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“
3
„Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији“
Влада Републике Србије, 2016. година.
2
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Индивидуализација услуга, примена критеријума
за пријем корисника ванинституционалних услуга
социјалне заштите
• Повезивање центара за социјални рад са институцијама које обезбеђују услуге из области здравствене заштите, образовања и запошљавања, али и са
полицијом, правосудним органима, ОЦД које заступају поједине друштвено осетљиве групе, Црвеним
крстом, одговарајућим службама локалне самоуправе.
У области здравствене заштите становништва дефинисана је група циљева које се односе на повећање
приступачности здравствене заштите свим рањивим
групама, а посебно старијима од 65 година:
• Увођење редовне институционализоване обуке
волонтера из невладиног сектора за помоћ старијима
особама и особама са инвалидитетом.
• Побољшати информисаност рањивих група о
правима на здравље и правима пацијената (путем
масовних медија, предавања, плаката, брошура и сл.)
• Развити интегрисане услуге у локалној заједници би омогућио задовољавање здравствених, социјалних и образовних потреба, посебно рањивих група
успостављањем боље сарадње између здравствених
установа, установа социјалне заштите, локалне самоуправе и удружења (нпр. посете геронтодомаћица
са патронажним службама, сарадња са невладиним
сектором и волонтерима).

5. Основни демографски подаци
Града Пожаревца
На простору Града Пожаревца од 481 км2 живи
75.334 становника или 154,5 становника на км2.
Присутан је тренд повећања густине насељености.
Кретање становништва на подручју Града карактеришу: низак наталитет, повећање стопе морталитета
и миграциони процеси.
Посматрано по међупописним периодима пораст
броја становника на подручју града Пожаревца био
је све слабијег интензитета, а последње две деценије
дошло је до опадања броја становника или стагнације. Промене у броју становника одликују се просторним диференцијацијом у динамици и размештају,
што се одражава на свеукупне просторне/демографске односе, а посебно на обележја демографског развоја руралних подручја.

Кретање становништва
Град
Општина
Насеље
Град Пожаревац
Пожаревац
Градска насеља
Остала насеља
Градска општина Костолац

Број становника
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

52721
44771
15474
29297
7950

58476
48904
18529
30375
9572

66047
54754
24269
30485
11293

73768
61812
32828
28984
11956

81123
67481
39735
27746
13642

84678
69838
43885
25953
14840

74902
61402
41736
19666
13500

75334
61697
44183
17514
13637
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Структура становника по старости и полу по последњем попису становништва 2011. године
Старост
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85 и више
Укупно

Укупно (М+Ж)

3.515
4.003
4.060
4.515
4.584
4.768
5.132
5.405
5.098
4.808
5.010
6.246
5.829
3.522
3.210
2.880
1.894
859
75.334

Мушки

1.814
2.029
2.051
2.272
2.278
2.424
2.602
2.680
2.524
2.340
2.493
3.034
2.741
1.576
1.345
1.141
665
267
36.276

Женски

1.697
1.974
2.009
2.243
2.306
2.344
2.530
2.725
2.574
2.468
2.517
3.212
3.088
1.946
1.865
1.739
1.229
592
39.058

Подаци Републичког завода за статистику
Становништво према полу и старости по попису 2002. и 2011. године.
Старосна доб
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-и више
Непознато
Укупно

Мушко 2002
1898
2171
2207
2365
2539
2612
2482
2249
2391
3020
2891
1810
1776
1825
1759
1070
330
170
405
38932

Мушко 2011
1814
2029
2051
2272
2278
2424
2602
2680
2524
2340
2493
3034
2741
1576
1345
1141
665
267
36276

Женско 2002
1894
2080
2213
2359
2446
2678
2541
2370
2399
3044
3008
1961
2143
2312
2396
1777
625
249
437
35970

Женско 2011
1697
1974
2009
2243
2306
2344
2530
2725
2574
2468
2517
3212
3088
1946
1865
1739
1229
592
39058

Укупно 2002
3792
4251
4420
4724
4985
5290
5023
4619
4790
6064
5899
3771
3919
4137
4155
2847
955
419
842
74.902

Укупно 2011
3511
4003
4060
4515
4584
4768
5132
5405
5098
4808
5010
6246
5829
3522
3210
2880
1894
859
75.334

Просечна старост (Попис 2011 године), мушкараца на територији Града Пожаревца је 40,1 година, а жена
42,9. Просечна старост је 41,5 година, док је на територији Браничевског округа 44,3 године. Удео старих у
укупном броју становника је 24,2%.
Становништво по насељима

1
2

Редни
број

Назив насеља
Баре
Батовац

Број становника
833
608

Мушкарци

Жене
403
304

430
304
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Редни
број

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Назив насеља

Број становника

Берање
Брадарац
Братинац
Брежане
Бубушинац
Драговац
Дрмно
Дубравица
Живица
Касидол
Кличевац
Лучица
Маруљевац
Набрђе
Пожаревац
Пољана
Пругово
Речица
Трњане
Ћириковац
Кленовник
Костолац
Острово
Петка
Село Костолац

Извор: Републички завод за статистику – Попис 2011.

394
779
462
873
735
834
894
1.037
643
575
1.078
2.287
467
312
44.183
1502
668
469
786
1.278
1.021
9.569
646
1.173
1.228
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Мушкарци

Жене

196
375
228
422
353
405
437
496
319
291
527
1.109
223
161
21.037
757
322
212
386
622
507
4.659
333
581
610

198
404
234
451
382
428
457
541
324
284
551
1.178
244
151
23.146
745
346
257
400
656
514
4.910
313
592
618

Број домаћинстава
Број домаћинстава је 24.806. Просечно домаћинство броји 3.03 чланова. У структури домаћинстава, двочлана
чине око 23,3 %, једночлана и четворочлана око 19,8% и 20,5%, затим следе трочлана 18,8%. Петочлана домаћинства чине око 9%, док већа чине око 8.5% и претежно се оваква домаћинства налазе у сеоским насељима.
Насеље
Град Пожаревац
Градска
Остала

Укупно 1 члан 2 члана 3 члана
24.806
5.270
5.899
4.677
18.579
4.055
4.656
3.729
6.227
1.215
1.243
948

Тренд старења становништва се огледа и у порасту броја пензионера, те ове године бележимо укупно
чак 17.903 лица која су ово право остварила по свим
основама ( из радног односа, самосталних делатности, пољопривредници...).
Поређења ради укупан број пензионера који су
ово право остварили из радног односа на територији
Града Пожаревца 2008. године је за 129 већи него у
2007. години, док је укупан број 2013. године за 742
већи него у 2010. години.
Број пензионера на територији Града Пожаревца
по врстама
Број пензионера у Пожаревцу, по врстама, новембар 2017. године
ИНВАЛИДСКА
2.789

СТАРОСНА ПОРОДИЧНА
12.101
3.625

УКУПНО
18.515

4 члана 5 чланова 6 и више чланова
4.514
2.155
2.291
3.583
1.377
1.179
931
778
1.112

Просечан број чланова
3.03
2.89
3.46

Број пензионера у граду Пожаревцу, по врстама,
децембар 2018. године
ИНВАЛИДСКА СТАРОСНА ПОРОДИЧНА УКУПНО
2.647
12.082
3.428
18.157

Број пензионера у граду Пожаревцу, по врстама,
децембар 2019. године
ИНВАЛИДСКА СТАРОСНА ПОРОДИЧНА УКУПНО
2.598
12.627
3.489
18.714

Подаци су добијени од Одељења за статистику
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених у Београду.
Мрежа насеља и функције центара
Према структури делатности насеља су мешовита.
Густина мреже насеља износи 5,5 насеља на 100 м2.
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Просечна густина насељености је 2002. године износила 153 становника по метру квадратном, док је
према Попису из 2011. године она износила 152 становника по метру квадратном.
Просечан број становника по насељу износи 2.740,
према Попису из 2011. године. Уколико се изузму градски центри Пожаревац и Костолац са укупно 52.200 у
2011. години, просек осталих насеља износи 875 становника. Најбројнија су насеља у категорији од 500
до 1.000 становника (44,4%), затим од 1.000 до 2.000
становника ( 29,6%), пет насеља је у категорији од 200
до 500 становника, док су са преко 5.000 становника
два насеља (градска насеља Пожаревац и Костолац).
На основу географских одлика и развојних предиспозиција, насеља су груписана на следећи начин:
а) моравска насеља Драговац, Живица, Брежане,
Батовац, Дубравица
б) централни (пожаревачко-стишки) правац који
формирају насеља: Ћириковац, Лучице, Пругово, Пољана, као приградска друмска насеља
- стишка села Трњане, Набрђе, Братинац, Бубушинац, Маруљевац, Брадарац, која гравитирају Пожаревцу и Острово, Петка Кленовник, Дрмно, село Костолац, која гравитирају
Костолцу и Пожаревцу
в) браничевска села Касидол, Баре, Берање, Кличевац
На основу евидентираних демографских промена,
нивоа развијености и размештаја основних јавних,
управних и привредних садржаја издвајају се следеће
категорије центара:
1. Примарни центар: Пожаревац
2. Секундарни центар: Костолац
3. Сеоски центри и насеља са развијеним централним функцијама
Извор: План детаљне регулације Пожаревац

6. Социјална укљученост старих

4

Приказујемо изводе из овог истраживања са
основним показатељима и закључцима.

6.1 Економска партиципација и материјални
услови живота старијих људи у Србији
Налази о економској партиципацији и материјалним условима живота старијег становништва упућују на следеће важне закључке:
• Међу старијим становништвом региструје се
радна активност претежно код мушкараца и, ређе,
код жена, који обављају пољопривредне активности у оквиру својих породичних пољопривредних
газдинстава. Остале категорије запослених изван
пољопривреде нису заступљене у већој мери.
Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији;
Марија Бабовић, Катарина Величковић, Стефан Стефановић, Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић, Истраживање Црвеног крста из 2018.
4
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• Покривеност пензијама није задовољавајућа, с
обзиром на то да 8% мушкараца и 17% жена старих
65 и више година не прима никакву пензију. Поред
тога, присутан је јаз у пензијама између жена и мушкараца, који се испољава у систематски мањим пензијама које примају жене, а један од узрока тог јаза
јесу разлике у оствареном радном стажу, које су приметне код свих категорија запослених жена и мушкараца – запослене радне снаге, оних који су обављали
самосталне делатности, као и код пољопривредника.
• Пензије имају важну заштитну функцију од сиромаштва, па су старије особе изложене ризицима од
финансијског сиромаштва мање него остала, млађа
популација (0–64). Ипак, разлике су присутне међу
„млађим старијима“ и „старијим старијима“, јер су
код ових других ризици од сиромаштва израженији.
Ризицима од финансијског сиромаштва посебно су
изложене старије жене, односно – јаз у сиромаштву
код старијих је присутан на другачији начин него у
млађој/одраслој популацији. Док су у млађој популацији мушкарци нешто чешће изложени ризицима
од финансијског сиромаштва, у старијој популацији
ризици су чешће присутни међу женама.
• За разлику од финансијског сиромаштва, други
облици сиромаштва, мерени преко ускраћености у
задовољењу основних животних потреба, присутнији су међу старијом (65+) него млађом и одраслом
популацијом (0–64). Старије особе у Србији знатно су више материјално депривиране него њихови
вршњаци који  живе у ЕУ28, а тешка материјална
депривација посебно погађа старије жене у Србији,
које у поређењу са вршњакињама у ЕУ28 живе у далеко неповољнијим материјалним условима. Готово
трећина старијих жена (65+) нема два пара обуће!

6.2 Становање
Становање је један од најважнијих аспеката благостања у сваком животном добу, па и код старијих
особа. Истраживање о приходима и животним условима показује да старије становништво у Србији у
различитим аспектима показује боље карактеристике
него становништво млађе од 65 година:
• у мањем је обиму изложено стамбеној депривацији,
• ређе живи у  пренасељеним становима (што је
најчешће везано за одлазак деце од куће),
• има мање оптерећене приходе трошковима становања. Са друге стране, старије становништво у Србији има знатно неповољније карактеристике становања
него старије становништво у ЕУ28. Потпунију слику о
квалитету становања  међу старијим становништвом
дају подаци о могућностима опремања и реновирања  
стамбеног простора. Старије особе и када нису изложене ризицима од сиромаштва знатно чешће него млађе
особе и вршњаци у ЕУ пријављују да нису у могућности да замене дотрајали намештај. Када су у питању
старији који живе у домаћинствима под ризиком од
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сиромаштва, удео оних који не могу да приуште замену пропалог намештаја прелази 90%, што је знатно
више него код исте категорије у ЕУ (46%).

6.3 Здравље и приступ здравственој заштити
Однос здравља и старења веома је сложен, али уз
различите биолошке, генетске факторе, условљен је
и ранијим изборима и условима живота, као и економским неједнакостима и облицима подршке доступним у старијем добу. Да се услови живота постепено
поправљају сведоче и подаци о продужетку здравих
година живота за  само три године (2013–2016), и код
жена и мушкараца. Жене имају дужи здрави живот,
али и укупан, због чега живе дуже него мушкарци са
здравственим тегобама. Старије жене и мушкарци у
Србији неповољније оцењују своје здравствено стање
него старије жене и мушкарци у ЕУ. Жене у Србији
неповољније оцењују своје здравље него мушкарци, а
разлике су приметне и међу старијим становништвом
у зависности од места становања – најбоље своје
здравствено стање оцењују старије особе које живе у
градовима, а најлошије оне које живе у селима. Жене
на селу у том погледу имају најнеповољније оцене
свог здравља. Значајан број старијих мушкараца и, посебно, жена није задовољио своје здравствене потребе у 2015. години, што значи да није посетио лекара
када је било потребно, или није добио одговарајућу
дијагностику или терапију. Заступљеност особа са незадовољеном здравственом потребом у Србији већа је
него у ЕУ, а жене и мушкарци најчешће наводе да су
разлози за то недостатак средстава и скупе процедуре.

6.4. Социјална заштита
Старије особе су присутне међу корисницима социјалне заштите коју пружају центри за социјални рад
испод нивоа заступљености у укупној популацији.
Жене се чешће налазе међу корисницима социјалне
заштите него мушкарци. Мере социјалне заштите које
су чешће усмере према старијој популацији јесу старатељска заштита, помоћ у кући и смештај у домовима
за одрасле и старије. У коришћењу домских услуга на
располагању су капацитети јавних и приватних установа. Неједнакости се испољавају и у овом домену,
јер држава макар делом финансира смештај мање
од половине корисника, док остали морају да сами
обезбеде средства, из сопствених извора или уз помоћ породице. Заштита од Насиља старијих жена није
обележена неким специфичностима које би систем
препознао као специфичности насиља према женама
у породици у старијем добу. Истраживања насиља показују да тих специфичности има, у погледу типова
насиља, починилаца и смањених могућности старијих
жена да се обрате за подршку. Стиче се утисак да је
систем социјалне заштите дефинисан тако да пружи,
претежно, облике подршке за критичне ситуације(попут смештаја у установе), а да су услуге подршке
које омогућавају живот у заједници и које олакшавају
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свакодневне активности мање развијене (попут дневних центара или комбинованих услуга у које би старији могли да се укључе на пример, бригу о деци, или
у друге активности у заједници). Овакве услуге се чешће пружају од стране цивилног сектора или представљају тек иновативне услуге или пилот-иницијативе.

6.5 Употреба интернета
Старије особе у Србији слабо користе информатичке технологије. Коришћење компјутера и приступ
интернету далеко су ређе заступљени међу старијим
особама у Србији него међу старијим особама у ЕУ.
У овом погледу региструју се споре промене, јер је за
последњих 10 година тек мањи проценат старијег становништва почео да користи ове технологије. Услуге
е-управе изразито се слабо користе међу старијим становништвом, што је делимично последица ниске склоности ове популације да, уопште, користе ове технологије, али и слабије развијености ових услуга него у ЕУ.

6.6. Превоз и просторна мобилност
У домену јавног превоза издвајају се јасне разлике између сеоских и градских средина, будући да обе
имају себи својствене проблеме. Када је реч о селу,
један од највећих проблема представља мали број
полазака, којих је у неким местима – само два. Овај
проблем је посебно тешко решив јер је веома мали и
број потенцијалних путника, те су учесници свесни
да је повећање броја полазака тешко изводљиво. Када
је реч о градском становништву, приметно је да се
оно суочава са нешто другачијим проблемом, а то су
гужве у превозу, због чега он постаје тешко приступачан старијим особама са здравственим тешкоћама.
За неке од њих ово значи да морају да сачекају празнији аутобус, или да, пак, сасвим избегавају јавни
превоз. Стога, може да се закључи да је већи број
полазака неопходан и у градским срединама.

6.7 Јавни простор
Јавни простор је још један важан аспект квалитетног живота и могућности да старије особе остварују
активније стилове живота. Доступност паркова, изграђено окружење (клупе, рампе, рукохвати, пешачке стазе) и слично подстичу или спутавају физичку
активност и кретање старијих особа. Они имају велики
утицај на покретљивост, приступ ресурсима и услугама, на социјалну партиципацију, независан живот и
квалитет живота старијих људи. Као и у случају јавног превоза, и у овом домену видне су разлике између
градских и сеоских подручја. Ово поготово важи када
је реч о доступности продавница и маркета, што је у
селима прилично слабо. Становницима градова пијаце
и маркети углавном су лако доступни. Ипак, старијим
особама са здравственим проблемима чак и одлазак у
набавку представља велики напор, што сугерише да би
било корисно да се у јавни простор уведу рукохвати и
клупе како би он био прилагођенији овој групи људи.
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6.8. Друштвена партиципација и социјалне
мреже
Друштвена партиципација и развијеност социјалних мрежа важни су за непосредно социјално окружење старијих особа које чине породица, пријатељи, комшије или особе са којима су повезане током
обављања економских или друштвених активности.
Међу домаћинствима чији су носиоци старија лица,
према подацима пописа у Србији, готово две трећине чине домаћинства у којима старија лица живе
сама или са супружником. Старије жене чешће него
мушкарци живе у самачким домаћинствима. Старије особе у Србији најчешће се виђају са члановима
породице, макар једанпут недељно, али се у просеку ређе виђају са члановима породице него старије
особе у ЕУ. Старије особе у Србији пружају велику
подршку другима. Старије жене које дневно утроше
највише времена на бригу о другима, у поређењу са
мушкарцима своје старосне групе али и са млађим
женама и мушкарцима представљају важан ресурс
за подршку породици. Мање од половине старијих
особа у Србији дружи се са пријатељима на недељном нивоу, и у том погледу нису присутне разлике у
односу на старије у ЕУ. Изразита већина старијих у
Србији има особу са којом може да подели проблеме,
као и особу на коју може да се ослони. Ипак, готово
свака десета старија особа нема са ким да подели
проблеме, а свака пета нема на кога да се ослони.
Старије особе у Србији имају релативно ниско поверење у институције попут полиције, правног система,
политичког система, али и ниско поверење у друге
људе. Поверење им је ниже него поверење њихових
вршњака који живе у ЕУ. Њихова грађанска партиципација је изразито ниска, а нешто је израженија само
политичка партиципација старијих мушкараца, међу
којима је сваки десети члан неке политичке странке

6.9 Субјективно благостање
Важно је нагласити да међу старијим особама има и
оних које су, услед различитих околности, у потпуности
незадовољне већином аспеката живота. Оним испитаницима који су исказали велико незадовољство
заједничко је првенствено незадовољство здравстве-
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ном и финансијском ситуацијом. Тешка материјална
депривација за собом повлачи и незадовољење неких
основних потреба (укључујући и здравствене), док
лоше здравље онемогућује било какву врсту рада
како би се обезбедио додатан приход. Уколико особа, притом, живи сама, то ствара додатне обавезе и
напор који она мора да утроши да би задовољила
и најосновније потребе. Када им то здравље дозвољава, ове особе су понекад принуђене да раде, што
им онемогућује да искусе погодности старијег доба
које њихови вршњаци издвајају. Најзад, у посебно
тешкој ситуацији су старије особе које морају да, поред себе, издржавају и неку другу особу (нпр. дете
са здравственом тешкоћом), што изискује додатне
ресурсе и оставља им мало времена за задовољење
сопствених потреба. Оне имају јако мало времена за
себе и активности у којима уживају. Ипак, подаци о
субјективном благостању указују на то да је становништво у Србији, па и оно старије, много мање задовољно укупним животом него што су то, у просеку,
становници у ЕУ. У оцењивању различитих аспеката
живота старије становништво у Србији најповољније
оцењује личне односе, потом стамбене услове и значење живота; осредње оцењује рекреацију и зелене
површине, животну околину, а ниско своју финансијску ситуацију.

6.10 Дискриминација старијих особа
Како би се старијој популацији у Србији омогућио
дуг, активан и здрав живот, неопходно је да се утиче
на све аспекте њихове социјалне укључености, и то
из више праваца. Поред успостављања програма и
политика усмерених на све аспекте социјалне укључености обухваћене овом студијом, неопходно је да
се промени начин на који се посматра процес старења – како од стране читавог друштва, тако и од самих
старијих. Потребно је да се искорени ејџизам и слика
о старијима као терету друштва, те да се промовише слика о старијим особама као индивидуама које
доприносе друштву на бројне начине: финансијски,
кроз потрошњу, чување деце. Истовремено, неопходно је да се мотивишу старије особе да постану
активнији чланови друштва, уместо да узимају улогу
пасивних посматрача

7. Анализа кључних актера на територији Града Пожаревца
Институција

Надлежност
Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску
помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите, здравствену заштиту запослених, као и
Дом здравља
санитетски превоз. Рад Дома здравља регулисан је Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигуПожаревац
рању, Уредбом о плану мреже здравствених установа, Правилником о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствених служби, Правилником о условима и начину
унутрашње организације здравствених установа, Националним стратегијама у областима здравствене заштите као и
другим прописима који се односе на рад здравствених установа.
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Болница има 21 одељење и то: Хирургију, Урологију, Анестезију, Педијатрију, Гинекологију и акушерство са Неонатологијом, Интерно, Пријемно-ургентно, Рентген, Лабораторију, Трансфузију, Физикалну медицину и рехабилитацију, Ортопедију, Оториноларингологију, Офталмологију, Психијатрију, Неурологију, Дерматовенерологију, Дијализу,
Инфективно, Патологију са судском медицином и, од скора, Продужену негу.
Завод за јавно здравље кроз центар за превенцију болести ради са децом и младима на константном образовању деце
и младих о превенцији.
Важност Јавног здравља је да се оно бави превентивним, а не куративним аспектом здравствене заштите, а друга је
да се бави здравственим питањима на нивоу заједнице, а не појединца. Стога је жижа јавно-здравствене интервенције
превенција, а не лечење болести
Савет за бригу о старим лицима образован је ради усклађивања ставова о одређеним питањима од заједничког интереса и обезбеђивања неопходне координације у спровођењу програма из области геронтологије на подручју Града
Пожаревца. Савет је саветодавно тело и пре свега се стара о обезбеђењу друштвених услова старења и хуманизацији
животних услова старих људи; унапређује геронтолошку мисао и праксу и доприноси да геронтолошка достигнућа
буду у функцији хуманизације животних услова старења и старости.. Савет има председника и 10 чланова које именује Скупштина Града.
Фонд осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по Закону обавезно осигурана и која су се
укључила у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, осигураници самосталних делатности или
пољопривредници; утврђује основице за плаћање доприноса у складу са Законом; обезбеђује наменско и економично
коришћење средстава; обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског
и инвалидског осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања; контролише пријављивање на
осигурање, као и све податке од значаја за стицање, коришћење и престанак права; организује и спроводи пензијско и
инвалидско осигурање, у складу са Законом; примењује међународне споразуме; исплаћује пензије, накнаде и друге
принадлежности; обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.
Центар за социјални рад своју делатност обавља вршењем јавних овлашћења пренетим од стране Министарства
рада и социјалне политике и обављањем послова и пружањем услуга из надлежности локалне самоуправе, односно
Града Пожаревца. Организован је по принципу водитељства случаја, а рад је организован у оквиру Службе за заштиту корисника и Правне службе у оквиру које се налази Канцеларија за материјална давања. У циљу обезбеђивања
доступности услуга, Центар је пре пар година отворио Канцеларију у Костолцу
Из домена јавних овлашћења Центар спроводи све Законом предвиђене послове, од којих стари најчешће користе старатељску заштиту и смештаје у установе социјалне заштите, као и заштиту старих лица -жртава породичног насиља.
Из домена локалне самоуправе преко Центра се реализују потврде за лекове, једнократне помоћи, упућивање на услугу Помоћ у кући, Народну кухињу и сл. На годишњем нивоу Центар има око 1.000 корисника из групе старија лица.

Главне активности: Социјална заштита
Црвени крст Основне надлежности: Хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за територију
Пожаревац града Пожаревца и саставни је део Црвеног крста Србије
Принципи финансирања: буџет, пројекти, донатори, сопствени приходи

Удружење
пензионера
Пожаревац

Удружење пензионера је основано 2. 5. 1943. године и непрекидно траје и данас. Удружење је социјално-хуманитарног карактера, делује у корист и за рачун својих чланова пензионера и делује као ванстраначко удружење. Има око
4.200 чланова организованих у 21 месни одбор и једно повереништво. Сваке године доноси програм активности, као
и финансијски план уз претходне предлоге месних одбора. Сваке године, Удружење као посредник, својим члановима обезбеђује по повољнијим ценама угља, дрва за огрев, мед.
Удружење, пригодним програмима у својој режији и о свом трошку, сваке године обележава значајне датуме наше
историје и јубилеје Удружења.

8. Фактори ризика/ приоритетне области
животних проблема или тешкоћа са којима се
сусрећу старија лица
8.1. Сиромаштво и социјална искљученост као
ризик
Сиромаштво старијих као ризик, у пракси социјалне заштите је недостатак прихода или недовољан
ниво прихода за основну егзистенцију појединца и/
или породице. У одређеним околностима под сиромаштвом се подразумевају и друге различите врсте
депривација појединаца или породица, пре свега у
материјалним добрима, те се с тога често користи и
појам материјалне необезбеђености. У складу са законом о социјалној заштити, ако је, на пример, у питању недостатак (депривација) основног стамбеног
простора појединца говоримо о посебно осетљивој

групи корисника – бескућника (примарних или секундарних). Материјална необезбеђеност је иначе,
централни и највећи изазов за систем социјалне заштите. То сасвим јасно показује и врста инструмената за подршку којима систем располаже: највише
је врста различитих социјалних новчаних трансфера
и помоћи у натури. И услуге смештаја и услуге у
локалној заједници корисници социјалне заштите не
плаћају по економској цени, него под одређеним, бенефицираним условима. Услуге процене и планирања и мере породично правне заштите се финансирају
од стране државе као део обавеза друштва у спровођењу Породичног закона али и других. Материјална
подршка старијим лицима је често једина, и основна,
а у сваком случају подршке и помоћи социјалне заштите је она значајан елеменат сваке услуге све до
најсложенијих активности у оквиру услуга, као што
је психолошко саветовање или медијација.
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Старија лица на евиденцији Центра за социјални
рад Пожаревац током 2019 године у односу на врсту
проблема
Корисничке групе
Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику
од занемаривања
Особе са инвалидитетом
Особа са друштвено неприхватљивим
понашањем

Старији (65
и више)
135
139
51

Особе које имају потребе за домским
смештајем и другим услугама социјалне
заштите у локалној заједници

27

Материјално угрожене особе

190

Страни држављани и лица без држављанства
у потреби за социјалном заштитом

0

Жртве трговине људима

0

Остали

794

Посматрајући профил фреквенција које настају
као резултат стручне процене код старијих корисника Центра за социјални рад Пожаревац којих је на
евиденцији, током 2016. године, било укупно 794,
можемо да приметимо да је далеко највећа фреквенција дијагностикованих проблема који се дефинишу
у профилу процене проблема корисника, као материјална необезбеђеност.
Старији суграђани користе и услугу Народне кухиње којом се обезбеђују топли оброци за око 90 корисника, из ове старосне групе. Поред једнократних
помоћи и Народне кухиње, Град Пожаревац у складу
са Одлуком о утврђивању категорија корисника који
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
на територији Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, број 13/14 и 3/15) одређује и субвенционише кориснике. Категорија корисника који
остварују право на субвенционисану цену комуналних
услуга између осталих, су пензионери који примају
најнижу пензију, инвалидску пензију, новчану накнаду
туђу помоћ и негу, као и старија лица која припадају
категорији корисника социјалне помоћи, слепа и глува лица, дијализирани и трансплантирани болесници,
лица оболела од церебралне парализе и дистрофије.
Иако у апсолутном броју једнократна новчана помоћ коју обезбеђују локалне заједнице обухвата највише старијих, ради се о једнократном коришћењу права
на новчану помоћ. У односу на остале добне групе корисника учешће старијих се овде налази скоро сасвим
на нивоу просечног демографског учешћа старијих
(17,8% према 17,4% демографског учешћа). Међутим, према више пута утврђиваним карактеристикама сиромаштва у Србији, потврђено је да су старији
грађани 65+, у целини гледано бар два или три процента више изложени сиромаштву него што је просек
за становништво у целини. То значи да објективно,
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већи број старијих живи испод прага сиромаштва
него што добије овакву једнократну помоћ.5
У случајевима када старија особа са инвалидитетом има подршку сопствене породице у дневним, инструменталним активностима, новчана накнада коју
као неосигурана лица остварују у социјалној заштити, у виду Додатка за помоћ и негу другог лица или
као Увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
могу бити одговарајућа подршка.
У оквиру приоритета 1. Помоћ и подршка старијима који се налазе у ризику од социјалне искључености и сиромаштва, као оперативни циљ 1.1. се дефинише: До краја 2025 год. Успостављена мрежа услуга
помоћи и подршке старијима којом је обухваћено 10%
популације старијих у урбаном и руралном подручју.

8.2.Болест и инвалидитет као ризик
Особе са инвалидитетом иако представљају једну
од најбројнијих групација корисника социјалне заштите, у складу са новим законским прописима нису и
корисничка група у ЦСР, односно, у социјалној заштити, већ улазе у састав више тзв „посебно осетљивих
група“ (у Закону је дефинисано укупно 11). У групу
особа са инвалидитетом убрајају се све особе са инвалидитетом, без обзира на старосну доб и родну припадност особе о којој се ради а по евиденцији у 2019.
старији корисници чине једну од најбројнијих делова
посебно осетљивих група, особе са инвалидитетом
Врсте инвалидитета старијих лица на евиденција
Центра за социјални рад Пожаревац током 2019. год.
Врста инвалидитета
Телесни
Интелектуални
Ментални
Сензорни
Первазивни развојни поремећаји, ....
Вишеструки
УКУПНО

Старији (65 и више)
41
18
45
35
0
0
139

Број особа са инвалидитетом у ЦСР корисника
смештаја у установама социјалне заштите према
врсти смештаја и узрасту у току 2019. године и на
дан 31. 12. 2019.
Врста смештаја

Старији
Укупно у
31.12. 2019.
2019

Смештај у прихватилишту /
0
прихватној станици
Смештај у сродничкој старатељској
0
породици

0
0

Извештај о истраживању „Положај старијих корисника
у систему социјалне заштите у Србији и развој услуга
дугорочног збрињавања“, Републички Завод за социјалну заштиту, март 2013.
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Врста смештаја
Смештај у хранитељској
(сродничкој и другој хранитељској)
породици
Смештај у установи социјалне
заштите
Друга врста смештаја
УКУПНО

Старији
Укупно у
31.12. 2019.
2019
1

Број корисника са решењима о лишавању пословне способности према старости (пренети и нови корисници) на евиденцији ЦСР у 2019. години

1
Врста лишавања пословне способности

35

27

0
36

0
28

Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) у 2019. години, према врсти смештаја и полу корисника
Врста смештаја

Старији
М

Ж

Породични смештај у сродничку хранитељску
породицу

0

0

Породични смештај у другу породицу

1

0

Домски смештај

8

27

Смештај у малу домску заједницу

0

0

Укупно по полу

9

27

УКУПНО

24. децембар 2020.
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Иако је то у супротности са једним од главних
циљева реформе нашег система социјалне заштите, и
данас се редовно дешава да се као једини могући животни избор пред старије болесне и инвалидне особе
поставља новчана накнада – остваривање додатка за
туђу помоћ и негу и/или тзв. увећаног додатка, или,
смештај у дом.
Код остваривања додатка подразумева се вођење
сложеног и дугачког поступка остваривања права а
то отвара опет читав низ питања. Поред често вишемесечног чекања на остваривање права на туђу и
негу помоћ, у процени здравственог стања особе са
инвалидитетом се користе искључиво здравствени
критеријуми, а не узимају у обзир за свакодневни живот много важнији, функционални капацитети особе
и критеријуми у вези са тим. А управо су функционални капацитети мерило степена оспособљености
особе да независно, самостално живи и у истом то су
показатељи у којим је животним активностима помоћ
неопходно потребна. Када је избор старијих смештај
у дом отвара се опет читав низ питања: од неспретно
осмишљених листа чекања и (не)расположивих капацитета и цена до географски неравномерно распоређених капацитета. Природно је очекивање да свака
старија особа пре свега, жели да живи у дому који
је у месту или крају у којем је она живела до тада.
Само тако може без великих тешкоћа и да настави да
негује породичне и друге социјалне везе и контакте
са својим окружењем

Потпуно лишавање пословне
способности
Делимично лишавање пословне
способности
УКУПНО

Старији
Пренети

Нови

22

2

26

1

48

3

У групи корисника под називом „особе са инвалидитетом“ само је мањи број оних старијих особа које
су са неком врстом инвалидитета ушле у старост. А
обрнуто, велику већину чине старије особе које су захваљујући појави патолошког старења – услед појаве
једне а чешће и више различитих болести постале
у одређеној мери, истовремено, и инвалидне особе.
Истраживање потреба старијих са инвалидитетом је
обављено у 2012. години, са старијима са инвалидитетом на смештају у дому, са старијим старатељима
особа са инвалидитетом као и са групом инвалидских
пензионерима.6 Основни и најјачи резултат је свакако
уочена заједничка односно, доминирајућа карактеристика за све групе испитаника а то је „императив развоја услуга подршке за активности у свакодневном
животу“. Структура уочених здравствених проблема
старијих евидентираних у ЦСР посматрана је за период од почетка године до октобра, 2012. У структури наведених здравствених тешкоћа се у потпуности
потврђују налази описаног истраживања старијих
особа са инвалидитетом. Много веће учешће старијих жена које пате од различитих физичких болести,
односно, доминација жена у истој групи указује и
да су само 25,3% или четвртина од укупног броја
старијих са инвалидитетом истовремено и особе које
имају утврђен степен физичког инвалидитета. Ако
заједнички сагледавамо учешће старијих са утврђеним душевним и интелектуалним потешкоћама,
можемо приметити да 18,1% или скоро петина има
значајних потешкоћа у свакодневном функционисању, не рачунајући већину која има утврђен физички
инвалидитет или је нека врста инвалидности редовно
пратилац одређених хроничних обољења.
Пракса у социјалној заштити је показала такође,
да је у истој мери у којој је важно стање здравља старијих корисника социјалне заштите, важан фактор
и структура њиховог породичног домаћинства. Састав породичног домаћинства старијих битно утиче
на профил потреба старијих за услугама или неким
другим видом социјалне заштите. Ради се у ствари о
питању, какву и колику подршку старија особа може
Извештај о истраживању „Положај старијих корисника
у систему социјалне заштите у Србији и развој услуга
дугорочног збрињавања“, Републички Завод за социјалну заштиту, март 2013.
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да ужива у сопственом интимном окружењу. Када је
у питању једночлано (или двочлано старачко) домаћинство, посебно је важно и да одговарајућа подршка
која треба да стигне споља, стигне на време и у моменту кад је неопходна – кад се јави болест и/или инвалидитет због неке хроничне болести или повреде.
Поред састава породичног домаћинства постоје
још неки фактори који утичу не само на врсту и садржај потребне подршке већ и на доступност услуга и
могућности избора. То је родна припадност старијих
али и место у коме живе. У свим предложеним групама за које се сматра да су угрожене, преовладавају
старији чије је пребивалиште на селу.

8.2 1. Утицај пандемије COVID-a на старија
лица
У циљу заштите становништва владе земаља су
од почетка пандемије COVID-a, у марту 2020 године,
уводиле различите облике рестриктивних мера ради
спречавања ширења заразе. Затварање државних граница, прекид свих облика саобраћаја, а на микроплану најраспрострањенија мера је била изолација. По
дефиницији и у најширем смислу речи, то је присилна издвојеност појединца и онемогућавање комуникације са другим људима или контакти са спољном
средином. Самоизолација је спровођена и у случајевима доласка из ризичних средина, али је ипак најтежа мера била спречавање изласка особа старијих од
65 година без могућности физичке комуникације с
најближима. Како су старији таргетирани као најризичнија група, ова мера је свакако спасла небројено
живота, али је имала и специфичне последице и на
нама је да као друштво за потребе евентуално новог
таласа, или неке нове заразе, осмислимо механизме
којима би се последице оваквих мера, како физичких,
тако и по ментално здравље, свела на минимум
У тренуцима кризе, као што је пандемија за коју
се надамо да је иза нас, као да се враћа вера у старе вредности и принудни боравак у ограниченом
простору и са породицом, те се поново пробудило
изгубљено поверење у помоћ коју породица може
да понуди.
Већина старијих је физички угрожена, оштећена
разним болестима, осуђена на мировање и боравак
у ограниченом простору, без контаката са децом или
рођацима, у реалном страху који је медијски обликован, неки у свом свету без јасног увида у дешавања
у свом окружењу. Самоћа, односно осећај усамљености, напуштености од друштва и породице, утиче
на људски организам као и физичка повреда. Осећај
беспомоћности, напуштености, угрожености, безнађа, на крају очаја. Притом, већина старих је технички
несвесна, без могућности да остваре виртуелну комуникацију са околином, препуштена средини и друштву у коме живе. У таквој клими јасни и конкретни
потези заједнице, који се огледају у телефонским позивима, обиласцима, подмиривањем основних по-
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треба за намирницама, али и лековима или помоћ
у указивању стручне, лекарске помоћи, значи много. Значи превенцију смртних исхода, значи очување
здравља старијих суграђана. Значи давање примера
млађима како се треба опходити према немоћнима,
развијати дух хуманости и емпатије према људима
на конкретним примерима.
У оквиру Приоритета 2/ Помоћ и подршка старијим лицима у ризику од болести и инвалидитета,
се дефинише
Оперативни циљ 2.1/ До краја 2025. године успостављене интегралне услуге помоћи и подршке старијима којом је обухваћено 3% популације старијих
у урбаном и руралном подручју
Оперативни циљ 2.2/ До краја 2022. године, успостављена мрежа мобилних тимова волонтера са
циљем помоћи и превладавања социјалне изолације,
којом је обухваћено 10% популације старијих у урбаном и руралном подручју

8.3.Насиље и дискриминација над старијима
као ризик
Када говоримо о старијим особама које су жртве
насиља и/или дискриминације треба почети од дефиниција насиља а пре свега насиља у породици. Породичним законом Републике Србије (2005) насиље се
дефинише као понашање којим један члан породице
угрожава телесни интегритет, душевно здравље или
спокојство другог члана породице. Жртве породичног насиља често су и старије особе. Насиље према старијим особама је дефинисала Светска здравствена организација у документу Светски извештај
о насиљу и здрављу из 2002. године, према коме је
насиље према старијим особама „сваки појединачни или понављајући чин или недостатак одговарајућег поступања, који се догађа у било којем односу
очекивања и поверења, а које узрокује штету, бол,
неприлику и/или невољу старијој особи“. Најчешће
се говори о пет главних категорија насиља над старијима: физичко насиље (подразумева било који чин
насиља); психичко (ментално/емоционално) злостављање (дехуманизација и потцењивање личности);
економско (без знања и овлашћења старијих, поступање са имовином и сл.); занемаривање (активно или
пасивно необезбеђивање основних услова за живот);
сексуално насиље (сексуално узнемиравање и/или
искоришћавање старије особе). Као фактори ризика
за појаву насиља над старијима наводе се:
• здравље старије особе: оне са физичким и когнитивним поремећајима под већим су ризиком
од злостављања
• карактеристике самог насилника – најчешће су
то најближи чланови породице,
• стрес услед целодневне бриге око старијег члана
породице,
• недовољна обученост за тај посао,
• недостатак материјалних средстава,
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• недовољно развијене услуге подршке у заједници
• научени, породични обрасци понашања – неке
породице су склоније насиљу, такав образац понашања се преноси са генерације на генерацију,
насиље је начин реаговања на стрес и представља средство контроле
• културолошки и социоекономски фактори: сиромаштво, незапосленост, миграција млађих чланова породице, негативан однос друштва према
старијима („они су терет друштву“)
Број пријава породичног насиља у току 2019.
године (према подацима интерног тима ЦСР)
према доминантној врсти насиља, старости и полу
жртве насиља
Доминантна врста насиља
Физичко насиље
Сексуално насиље
Психичко насиље
Занемаривање
Економско насиље
Друго
УКУПНО

Старији
М
14
0
12
0
0
0
26

Ж
13
1
18
0
0
0
32

Ако посматрамо групу старијих који су жртве
насиља заједно са свим осталим посебно осетљивим групама старијих евидентираних у Центру за
социјални рад уочава се да у свим осетљивим групама старијих доминирају жене тј. у већем броју
случајева су у ризику од занемаривања, немоћи због
неког облика инвалидитета, као жртве поремећених
породичних односа или им је потребан домски смештај. Две најбројније групе посебно вулнерабилних
старијих су: старији са различитим облицима инвалидитета (телесни, ментални, интелектуални) и социо-материјално угрожени.
Размотримо ли неке аспекте породичног живота
у коме живе старији, може се уочити да највећи број
тешкоћа долази од брачног партнера, а најчешћи узрок су физичке болести, алкохолизам и инвалидност.
Деца су по обиму јављања друга група укућана који
утичу на отежано функционисање старијих. Разлози су најчешће алкохолизам и физичке болести деце
или занемаривање старијих. Други чланови породице
ремете функционисање старијих највише услед сопствених проблема, чији су разлог физичке болести.
И сами старији корисници појаву насиља и злостављања веома ретко опажају као разлог животних тешкоћа у породици.
Посматрано на нивоу свих чланова породице (домаћинства) најчешћи проблеми укућана који утичу
на живот старијих су: физичке болести, алкохолизам
и инвалидност
Термин „ејџизам“ подразумева дискриминацију
базирану на годинама старости, односно неједнак
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третман или ускраћивање неког права због година
старости, од стране појединца или организације.
Ејџизам може да се јави на индивидуалном, институционалном и друштвено-политичком нивоу и по
правилу се манифестује у три облика понашања: а)
понашање које „дистанцира, игнорише и искључује
старије особе“; б) дискриминација при запошљавању, негативна слика старијих у медијима и њихово
континуирано запостављање; ц) наглашено позитивно и заштитничко понашање према старијима.
У оквиру приоритета 3.Помоћ и подршка старијим лицима у ризику од насиља и дискриминације,
се дефинише
Оперативни циљ 3.1. Подигнут ниво информисаности и заштита старијих лица од насиља у породици
Оперативни циљ 3.2. Унапређена комуникација на
нивоу заједнице и подигнут ниво информисаности
грађана од значаја за смањење ризика од дискриминације
Оперативни циљ 3.3.Подстакнута међугенерацијска и интергенерацијска солидарност
Оперативни циљ 3.4.Унапређени механизми на
нивоу локалне заједнице у циљу спречавања и третмана насиља у породици
Саветовалиште за брак и породицу. Као отворен
облик социјалне и породично правне заштите, Саветовалиште се бави саветодавно-терапијским радом,
превентивним и информативно-едукативним активностима. Циљна група је здрава и популација са ризиком, а проблематика су индивидуални, партнерски,
родитељски и породични проблеми. Између осталог,
корисници се Саветовалишту обраћају и због проблема породица које се старају о ментално оболелим
лицима, зависницима и остарелим лицима када се
сусрећу са њиховим потребама и проблемима на које
не могу да одговоре из разноразних разлога (нпр.
феномен сагоревања доминантно ангажованог члана
породице, непостојање или недоступност потребних
услуга) и сл. што доводи до пораста породичних тензија и дисфункционалности унутарпородичних односа; насиља у породици итд Саветовање као кључни
садржај услуге је професионална метода пружања
такве помоћи клијенту која га води ка јаснијем увиду
у сам његов проблем ( за разлику од психотерапије која је усмерена на процес), ка личном напретку,
личном одрастању и развоју. Саветовање је процес
који припрема појединца или групу за живот и промену његових животних услова а основни циљеви су:
боље разумевање проблема; прихватање сопствене
одговорности за проблем; усвајање нових облика понашања; стварање и одржавање добрих социјалних
односа, информисаност о правима у ситуацијама насиља, психосоцијална подршка жртава насиља.

9. Дугорочно збрињавање
Дугорочно збрињавање, као пружање услуга
старијим особама као и особама којима је подршка
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неопходна свакодневно и у дужем периоду, је релативно нов појам код нас, и у стручној и у научној
литератури. Превод енглеског „Long Term Care“ као
„дугорочно збрињавање“ највише одговара оригиналном садржају овог појма и скоро равноправно има
и социјални и здравствени карактер, а такође указује
на сет неопходних услуга (као и права и мера). Поред
европских иницијатива истовремено постоји и уочен
општи правац тих промена у националним оквирима
и то у правцу стварања посебног, новог подручја тзв.
„дугорочног збрињавања“ као нове парадигме, или
посебног стуба система социјалне заштите, а који
настаје са интегрисањем услуга социјалне и здравствене заштите за старије, у различитим формама и
обиму. Изазови који су се појавили пред друштвима која старе су, пре свега, подршка породици која
негује своје старије чланове али и како обезбедити
масивније коришћење посебних услова и опреме –
помагала и разних средстава модерне технологије
која ће старијима омогућити самосталан (односно,
независан) живот. Тиме би се и потребе за разним
организованим видовима заштите аутоматски, смањиле. У компаративном истраживању Европског института за социјалну политику, у групи од 8 земаља
била је обухваћена и Србија и ту се показало да је
наша евиденција као и пракса у заштити старијих
неусклађена са идејом дугорочног збрињавања па су
поређења или мањкава и нису могућа или су непотпуна. Укратко, компаративна истраживања дугорочног збрињавања показала су и различиту праксу и
заједничке именитеље.
У Републици Србији још није конституисан јединствен концепт политике дугорочног збрињавања,
иако се у последње време у јавности много више
говори о различитим акцијама које се предузимају
или ће се предузимати на подручју прилагођавања
друштва последицама старења становништва. На
стратешком нивоу политике старења у Србији, односно у документу Националне стратегије о старењу
(2006.-2015.), акције и услуге у контексту дугорочног
збрињавања старијих су обухваћене у више стратешких праваца акције а директно у три:
• у IV. Стратешком правцу акција где је циљ
„Прилагодити системе социјалне заштите, како
би одговорили на демографске промене и њихове друштвене и економске последице“ а што
значи да за све веће учешће старијих грађана у
становништву, посебно оних најстаријих, треба
повећати број и увести нове врсте услуга пре
свега у локалној заједници;
• у VII. Стратешком правцу акција где је смер акција „Тежити да се људима омогући квалитетан
живот у свим старосним добима, што подразумева одржавање независног (или самосталног)
становања, здравља и благостања појединца“
што подразумева, да здравствена заштита буде
интегрисана са социјалним услугама, остваривањем права и коришћењем мера, и подразумева
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доступност и здравствене и социјалне заштите,
односно, дугорочног збрињавања;
• у IX. Стратешком правцу акција у којем је смер
активности: „Пружити подршку породицама
које пружају негу старијим особама, и промовисати међугенерацијску и унутар генерацијску солидарност међу њиховим члановима“
што представља иницијативу за конкретну непосредну помоћ или подршку породичном домаћинству које брине о старијој немоћној или
болесној особи, било финансијску, било у виду
инструменталне услуге (као што су разне сервисне услуге за домаћинства, услуге предаха,
дневног боравка за старије са здравственим тешкоћама и слично). Ипак, обзиром на стање и
проблеме на терену, највеће изазове представљају акције које се морају предузимати у побољшавању нивоа информисаности самих старијих
грађана о сопственим правима, могућим мерама
и одговарајућим условима за коришћење услуга дугорочног збрињавања. Посебно питање је
такође, како унапредити доступност локалних
социјалних услуга за материјално, социјално
и здравствено најугроженије старије особе, и
посебно, за старије који живе у самачким и старачким домаћинствима, у сеоским, и удаљеним
подручјима.
У концепту дугорочног збрињавања у нашим
нормативним условима локалне самоуправе имају
драгоцену прилику да саме у контексту интегралне
здравствене или интегралне социјалне заштите споразумима о сарадњи повежу макар услуге примарне
здравствене заштите са услугама социјалне заштите у локалној заједници али и са услугама смештаја
старијих ако за то имају услове. Већи број локалних
самоуправа у Србији – градови и општине, су предузеле низ акција за више услуга и разноврсније услуге
у дугорочном збрињавању старијих.
На основу анализираних највећих тешкоћа старијих људи очигледно је да су најугроженије старије
особе у нашој земљи и веома сиромашне и у тешком
здравственом стању што их чини једном од најрањивијих групација становништва.

9.1 Услуге дугорочног збрињавања
1. Услуга помоћи у кући једна од првих услуга у
заједници. Мада се последњих година специјализује и за друге корисничке групе, подаци говоре да је
и даље пре свега препозната као једна од кључних
дневних услуга за старије. Сврха помоћи и неге у
кући за старије и одрасле је подршка у задовољавању
свакодневних животних потреба у сопственим домовима, како би се одржао квалитет живота и спречио
или одгодио смештај у институције. Помоћ у кући
се пружа у случајевима када је породична подршка
недовољна или није расположива, а у складу са утврђеним индивидуалним потребама старијих особа
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(и одраслих) које услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом и/
или болешћу нису способне да независно живе без
свакодневне или редовне подршке. Помоћ у кући се
по потреби, пружа у партнерству са здравственим и
другим пружаоцима услуга и уз учешће корисника
и породице. Дакле, ради се о услузи која је потребна првенствено због функционалног статуса особе
и треба да је доступна старијим људима независно
од њиховог материјалног стања. Материјални статус
старије особе може да се појави као критеријум од
кога зависи финансијска партиципација корисника.
2. Дневни боравак за старије је једна од најзначајнијих услуга у контексту политике дугорочног
збрињавања старијих. Важна је јер доприноси адекватном збрињавању старије особе која је већ у одмаклом степену зависности од подршке и омогућује
њену социјалну укљученост. Такође, дневни боравак
омогућује члановима породице старије особе да буду
запослени и на адекватан начин укључени у заједницу и да наставе бригу о свом члану, старијој особи,
у окриљу породице. Када потребна подршка превазилази помоћ у кући, када додатни програми за које
се одваже неки клубови за старије или друге услуге
(исхрана, сервис за прање и пеглање веша, набавке лекова исл) нису довољне и потребно је готово
стално присуство друге особе уз корисника, дневни
боравак за старије свакако јесте добро решење које
одлаже или у потпуности искључује одлазак у дом.
Финансијски посматрано, она је сигурно економски
прихватљивија и исплативија од смештаја, па би
било корисно, имајући у виду процес трансформације установа, да се уз услугу смештаја по правилу,
развија у сваком дому за старије. Предност овог вида
дугорочног збрињавања у односу на традиционални
смештај у домове је у томе што старија особа иако
је болесна или особа са инвалидитетом може остати збринута у својој кући а њене дневне потребе за
лечењем, рехабилитовањем и негом се обављају у
дневном боравку док чланови породице имају своје
обавезе. Треба истаћи да услуга дневни боравак подразумева дневно збрињавање, да корисник дневно
борави у одређеном простору утврђен број часова
(најчешће 10 али и више) и за то време је континуирано, уз сталну подршку професионалног социјалног
и здравственог особља
3. Клубови за старије имају сврху у спречавању
социјалне изолације и развијање капацитета старијих
особа како би се спречила и одложила зависност од
институционалне неге. Клубови нуде флексибилне
и социјално инклузивне активности које су осмишљене тако да спречавају социјалну изолацију и
подстичу одржање и развој потенцијала старе особе.
Чланови посећују клуб у складу са својим временом
и интересовањима и бивају подстицани на учествовање у заједничким активностима унутар клуба.
Услугама клубова за старе обезбеђује се задовољавање културно-забавних и рекреативних, потреба
за дружењем и припадношћу и омогућава стицање
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и одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот. Ова услуга не захтева висока улагања и у великој мери се може ослонити на активност
самих старијих људи. Клуб за старије је вишеструко
важна услуга на локалном нивоу. Клуб увек може
бити иницијатор и имплементатор неког значајног
новог сервиса за старије попут група самопомоћи,
хране на точковима, оброка за старије особе у просторијама клуба, сервиса за прање рубља, програма
посета и подршке старијим суграђанима који нису у
могућности да активно посећују клуб. Такође могу
се развијати образовни програми попут школе декупажа, школе сликања и школе рачунара. Забавни
програми афирмишу игру, као начин за унапређење
менталног и физичког здравља. Часови рекреативних
вежби за старије, прилагођени трећем добу позитивно утичу на општи статус корисника, јачају имунитет
и отпорност организма, побољшавају равнотежу, моторику и кардиоваскуларне способности. У оквиру
клубова, могу се развијати програми плеса и поетске
вечери. Корисници клуба врло често могу обезбедити
идентификацију оних старијих корисника у својој
локалној средини који су систему здравствене или
социјалне заштите невидљиви а имају потребу за подршком. Витални старији људи, типични корисници
услуге клуба јесу групација која представља озбиљан
ресурс за интергенерацијску солидарност који треба
уважити и подстицати развој овог ресурса
4. Услуга привременог смештаја у прихватилиште
и прихватну станицу се користи за одрасле и старије
особе за чијом заштитом постоји ургентна потреба.
Основна карактеристика овог облика социјалне заштите је прихват који је привремено, али целовито,
збрињавање лица која се нађу у стању животне кризе
(скитнице, просјаци, алкохоличари, душевно оболела
и лица са сметњама у развоју, сиромашне и за рад
неспособне особе, стамбено угрожене особе, корисници који су напустили установе здравствене или
социјалне заштите). Пружање помоћи овим особама
се одвија путем пружања услуга које ће обезбедити
њихов повратак у место боравка, повратак у породицу, лечење у некој здравственој установи. Смештај
у прихватилишту траје до повратка корисника у породицу (или осамостаљења), или до збрињавања у
неку од установа социјалне заштите. Прихватилиште
пружа услуге: смештаја, исхране, хигијене, примарне
здравствене заштите и неге, као и услуге социјалног
рада а повремено и радно-окупационе, рекреативне
и културно-забавне активности.
5. Услуга СОС система кућне телеасистенције,
којима је могуће врло брзо обезбедити неопходну
ургентну медицинску помоћ и осталу помоћ у кризним ситуацијама, што је посебно корисно за старачка једночлана домаћинства. Оваква врста помоћи
омогућава корисницима који су везани за кућу (услед
теже покретљивости или других разлога) сталну везу
са едукованим лицима Call centra.
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6. Под класичним Домом за старија лица, треба
подразумевати оне који зависним старијим људима и
одређеним категоријама полузависних старих људи
обезбеђују трајно збрињавање, исхрану, здравствену
заштиту, културно-забавне и рекреационе, окупационе и друге активности, као и услуге социјалног рада.
Дом оснива Влада РС, али то могу урадити и друга правна и физичка лица у складу са стандардима
које прописује надлежно Министарство. Последњих
деценија дошло је до значајног заокрета у многим
земљама у односу на место домског смештаја у систему друштвене бриге о старима у смислу давања
приоритета тзв. алтернативним облицима смештаја
у старости типа заштићеног становања и заједница
становања старијих људи уместо класичног домског
и већом оријентацијом на тзв. ванинституционалне
видове друштвене помоћи и заштите у старости.

10. Праћење и оцена успешности локалног
акционог (мониторинг и евалуација )
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга
и евалуације) ЛАП је да се систематично прикупљају
подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП ради предлагања евентуалних измена
у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски
процес прикупљања података и праћење активности
на реализацији ЛАП-а) спроводи се континуирано и
дугорочно за период 2021–2025.
Евалуација (као анализа података доношења оцене о успешности) вршиће се периодично – једном
годишње и подносиће извештај Скупштини Града
Пожаревца и Градском већу Града Пожаревца. Финална евалуација обавиће се на крају 2025. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг
и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности – задатака и циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана ће бити
следеће:
– Број нових услуга – локалних мера /програма
за старије;
– Обухват старијих лица новим услугама и мерама;
– Структура корисника/ца услуга и мера/програма;
– Ниво укључености различитих актера у пружање услуга старијим лицима у локалној заједници;
– Обим финансијских средстава издвојених за
услуге старијим лицима;
– Структура финансијских средстава издвојених
за услуге старијим лицима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори);
– Процесни индикатори су дефинисани у склопу
табеле Локалног акционог плана.
Методе и технике мониторинга и евалуације:
За успешно обављање мониторинга и евалуације
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користиће се стандардни сет алата међу којима су:
Евидентирање корисника, интервју са корисницима
(упитници, разговори, анкете), анкете, извештавање, лично присуствовање локацијама где се пројекат
и активности спроводе и др. Тим за мониторинг и
евалуацију чине представници/це Савета за бригу о
старијим лицима, стручна лица из локалних институција и организације које се непосредно или посредно
баве питањима старијих лица као и представници/це
корисничких група овог Локалног плана, а у складу
са Одлуком Скупштине Града Пожаревца.
Градско веће Града Пожаревца формираће радну
групу за процену извршења ЛАП, најкасније у години пре истека важења актуелног ЛАП, са циљем
да иста утврди методологију процене планираних и
реализованих активности као и да изради завршни
извештај о остварености циљева предвиђених ЛАП
у периоду од 2021–2025. године.

11.Буџет
Процењује се да ће за реализацију Локалног
плана 2017–2020 године бити укупно потребно
16.500.000,00 динара.
Финансијска средства за реализацију мера и активности предвиђених овим стратешком документом
обезбедиће се првенствено на основу расписаних
позива од стране надлежних институција на нивоу
Републике Србије, домаћих и међународних невладиних организација, учешћу на компетитивним међународним конкурсима/позивима, од донатора, укључујући и приватни сектор, и од међународних партнера
и фондова. Уколико пројекти са којима аплицирамо
на основу расписаних позива од стране горе наведених институција, буду прихваћени за финансирање,
Град Пожаревац ће обезбедити суфинансирање у
складу са правилима Конкурса.
Процењује се да ће учешће локалне самоуправе током читаве реализације ЛАП-а бити око
16.500.000,00 динара, а у зависности од могућности
аплицирања код осталих донатора.
2021. година
2022. година
2023. година
2024. година
2025. година

2.900.000,00 дин.
3.100.000,00 дин.
3.300.000,00 дин.
3.500.000,00 дин.
3.700.000,00 дин

Износи су дати паушално под претпоставком
100% реализације свих приоритета из Локалног акционог плана.
Напомињемо да се опредељени износ потребних
буџетских средстава односи на програмске активности и да не подразумева средства потребна за израду
пројектне документације, изградњу и опремање објеката потребних за услуге социјалне заштите попут
Дневног боравка и/или Прихватилишта.
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12.Захвалност учесницима/цама у процесу
израде ЛАП-а
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих на територији Града Пожаревца 2021–2025. године, Одлуком Градског већа
Града Пожаревца бр. 09-06-179/2020-22 од 16. 10.
2020. године формирана је Комисија. Комисију су
чинили представницe локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа
и различитих организација и институција – заинтересованих страна у процесима важним за старије.
Током израде документа, ова радна група је: унапредила сопствене капацитете за планирање, обезбедила потребне податке непосредно од циљних група
и социјалних актера у систему подршке за израду
овог плана, размењивала информације и учествовала
на састанцима од значаја за процес планирања; примењивала усвојене методе планирања током процеса планирања; дефинисала циљеве, правце развоја и
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сарађивала са различитим релевантним локалним и
републичким актерима; радила на писању завршног
документа; иницирала јавну расправу о нацрту документа и допринела да финална верзија буде предложена Скупштини Града Пожаревца на усвајање.
Чланови Комисије су:
1. Татјана Рајић, Центар за социјални рад, Председница
2. Золтан Воштаг, пензионер, члан
3. Милорад Јовановић, Председник Удружења
пензионера Града Пожаревца, члан
4. Саша Обрадовић, секретар Црвеног крста Пожаревац, члан
5. Тања Михајловић, Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца
Захваљујемо свим појединцима и представницима
наведених институција и организација на доприносу
у изради Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца
2021–2025 године!

Део 2/
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
Приоритет 1/ Помоћ и подршка старијима који се налазе у ризику од социјалне искључености и сиромаштва
Оперативни циљ 1.1 До краја 2025.године успостављена мрежа услуга помоћи и подршке старијима којом је обухваћено 10% популације старијих
у урбаном и руралном подручју
1. АКТИВНОСТИ Извори
Подактивности
Рок
Носиоци
Ресурси
Индикатори
ПРОЈЕКТИ
финансирања
-Одређивање локације
-обезбеђивање дозвола и
-Простор у
комуналних услова
-Локална самоуправа власништву
- Израда и усвајање
-Савет за социјалну
30 старијих
Града
-Локална
Правилника о коришћењу
-База података
политику Града
лица корисника
самоуправа
услуге
Пожаревца
потенцијалних
услуга дневног
1.1.1 Дневни боравак за
2021-2025
-донатори
-Евидентирање
-Савет за старе Града корисника
боравка на
старија лица
-Партципација
потенцијалних корисника
- Одлука о
Пожаревца
годишњем
корисника
-Опремање дневног боравка
-Центар за социјални социјалној
нивоу
-Обука и запошљавање
рад
заштити грађана
радника 7 или тендерска
Града Пожаревца
процедура
-реализација услуге
- Израда и усвајање
Локална самоуправа -База података
Правилника о коришћењу
-Савет за социјалну
потенцијалних
услуге
политику Града
корисника
-евидентирање
Пожаревца
- Модел
30 старијих
-Локална
потенцијалних корисника
-Савет за старе Града добре праксе
лица корисника самоуправа
1.1.2 Клуб за старија
- Обука и запошљавање
2021–2025 Пожаревца
успостављене
услуга Клуба -донатори
лица
радника или тендерска
-Центар за социјални услуге подршке
на годишњем -Партципација
процедура
рад
-Одлука о
нивоу
корисника
-набавка опреме за опремање
-удружења
социјалној
места окупљања старијих
пензионера и НВО
заштити грађана
лица у руралним подручјима
-месне канцеларије
Града Пожаревца
- Реализација услуге

На основу Закона о социјалној заштити РС, пружаоци услуга Дневног боравка, Клуба, Прихватилишта, СОС телефона, Помоћи у кући итд., обезбеђују се оснивањем установа социјалне заштите или путем јавних набавки услуга социјалне заштите.
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1.1.3 Прихватилиште
за лица у кризним
ситуацијама

-одабир локације
-обезбеђивање дозвола и
комуналних услова
-успостављање Протокола са
-Локална самоуправа
околним општинама
-Браничевски
-тендер за извођаче радова
управни округ
-адаптација простора
2021–2025 -Центар за социјални
- Израда и усвајање
рад
Правилника о коришћењу
-Удружења
услуге
пензионера и НВО
-обука и упошљавање
радника или тендерска
процедура
-Реализација услуге

-простор у
власништву
општине
- Одлука о
социјалној
заштити грађана
Града Пожаревца

1.1.5 Организовање
хуманитарних акција
прикупљања и
дистрибуције помоћи
у натури и огрева
старима који се налазе
у ризику од сиромаштва

-Медијска промоција
-Лобирање за прикупљање
донација
-Евидентирање
потенцијалних корисника
-Дистрибуција

-Постојеће базе
података
-Развијен
приватни сектор
(постојеће
компаније)

-Црвени крст
Пожаревац
2021–2025 -Удружења
пензионера
Пожаревац и НВО
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-Локална
самоуправа,
-Капацитет
-Општине са
6 корисника
територије
услуге, односно Браничевског
36 годишње
округа
-донатори

Две акције
годишње
за укупно
око 1.500
корисника

Приватни
сектор

-регистрација социјалног
-локална самоуправа
-Решење о
предузећа
-Удружења
регистрацији
-дизајнирање програма
-Локална
1.1.6. Успостављање
пензионера
-Фактуре
-набавка машина ( за
-постојећи
самоуправа
социјалног предузећа
-Савет за старе
за купљену
шивење, вез)
социјални
-донатори
и развој старих знања
2021–2025 -Образовне
опрему
-набавка материјала ( конац,
капитал
-Приход
и вештина у домаћој
институције
-уговори са
платно
-искуство
од продаје
радиности
-удружења
добављачем
-ангажовање
производа
предузетника и
-ангажовани
заинтересованих старијих
остале НВО
стари
лица
Приоритет 2/ Помоћ и подршка старијим лицима у ризику од болести и инвалидитета
Оперативни циљ 2.1/ До краја 2025.године успостављене интегралне услуге помоћи и подршке старијима којом је обухваћено 3% популације
старијих у урбаном и руралном подручју
Потребна
2. АКТИВНОСТИПодактивности
Рок
Носиоци
Ресурси
Индикатори
средства/Извори
ПРОЈЕКТИ
финансирања
-Успостављање Протокола
-Искуство у
са локалне самоуправе са
-Локална самоуправа пружању услуге
-Савет за социјалну
-База података о
Патронажном службом
Дома здравља и Центром за
политику
потенцијалним
-Локална
-Савет за старе
2.1.1 Успостављање
социјални рад
корисницима
40 старих лица
самоуправа
-Центар за социјални -Модели добре
обједињене услуге
-Евидентирање
корисника
-донатори
помоћи и здравствене
потенцијалних корисника
2021–2025 рад
праксе
услуге Помоћ и
-Партиципација
-Утврђивање критеријума
неге у кући за старија
-Патронажна служба -Обучене
нега у кући
корисника
лица
и израда Правилника о
Дома здравља
геронтодомаћице
-Црвени крст,
коришћењу услуге
-Одлука о
-Расписивање тендера за
удружења пензионера социјалној
пружаоца услуге
и НВО
заштити грађана
-реализација услуге
Града Пожаревца
- Израда Протокола о
сарадњи између Дома
-Локална самоуправа
здравља, полиције,
-Савет за социјалну
ватрогасне службе, Центра
политику Града
за социјални рад и локалне
100 старијих -Локална
Пожаревца
2.1.2 Услуга СОС
самоуправе
-База података
лица корисника самоуправа
-Савет за старе Града
2021–2025
система кућне
-Израда и усвајање
потенцијалних
услуга на
-донатори
Пожаревца
телеасистенције
Правилника о коришћењу
-Партципација
корисника
годишњем
-Центар за социјални
услуге
нивоу
корисника
рад
-евидентирање
-удружења
потенцијалних корисника
пензионера и НВО
- тендерска процедура
- Реализација услуге
Оперативни циљ 2.2/ До краја 2022 године, успостављена мрежа мобилних тимова волонтера са циљем помоћи и превладавања социјалне изолације
којом је обухваћено 10% популације старијих у урбаном и руралном подручју
Потребна
3. АКТИВНОСТИПодактивности
Рок
Носиоци
Ресурси
Индикатори
средства/Извори
ПРОЈЕКТИ
финансирања
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тимова волонтера
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-Евидентирање самачких
домаћинстава на територији
Града
-Анимирање волонтера
-Обука волонтера
-Набавка возила
-Реализација услуге

-Црвени крст
-Удружења
2021–2022 пензионера и НВО
-Градска управа и
месне канцеларије

-базе података
-искуство
Црвеног крста
-Искуство штаба
за ванредне
ситуације током
пандемије
COVID-a
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1.800 корисника -Локална
током две
самоуправа
године
-донатори

Приоритет 3/ Помоћ и подршка старијим лицима у ризику од насиља и дискриминације
Оперативни циљ 3.1. Подигнут ниво информисаности и заштита старијих лица од насиља у породици
4. АКТИВНОСТИПРОЈЕКТИ

Подактивности

Рок

Носиоци

Ресурси

Индикатори

Потребна
средства/Извори
финансирања

-израда информација
-локална самоуправа
-закуп медијског простора
-полиција
-Организовање медијских
-тужилаштво
-информисано
3.1.1. – Умрежавање
-Протокол
кампања
-Центар за социјални
око 15.000
-локална
кључних партнера
о сарадњи у
специјализованих емисија,
2021–2025 рад
грађана о
самоуправа
на локалном нивоу у
вези насиља у
издавање публикација,
-здравствене установе
насиљу у
-донатори
борби против насиља
породици
-удружења
брошура, новинских чланака
породици
о насиљу над старијим
пензионера и НВО
лицима у породици
-медији
-едукација стручних радника
-одабир пружаоца услуге
-Број корисника
третмана
-дизајнирање програма
-Центар за социјални
третмана
рад
3.1. 2 Успостављање
-Људски ресурси -број одржаних -Донатори
2021–2025 -правосудни органи
Саветовалишта за брак -медијска промоција
-Пројектна
индивидуалних -Локална
-опремање простора и израда
-пружаоци услуга
и породицу
искуства
и групних
самоуправа
-израда спискова
(НВО итд)
састанака са
потенцијалних корисника
корисницима
-реализација услуге
Оперативни циљ 3.2. Унапређена комуникација на нивоу заједнице и подигнут ниво информисаности грађана од значаја за смањење ризика од
дискриминације
-Организовање медијских
кампања
специјализованих емисија,
-Постојећи
-Издавање публикација,
брошура, новинских чланака
људски,
којима ће се обавештавати
организациони и
3.2.1. Умрежавање
-Савет за старе
партнера на локалном
стара лица о њиховим
технички ресусри Континуирана -Локална
-постојеће
нивоу и обавештавање правима и о начинима
-Постојеће
медијска
самоуправа
2021–2025 институције и
старијих лица о
њиховог остваривања
позиције
појављивања и -Институције и
организације
правима и начинима
у области пензијскоза потребе
информације
организације
-Медији
инвалидског осигурања,
остваривања права
информисања
социјалне заштите,
институција и
здравствене заштите и
организација
другим областима а са
циљем спречавања свих
облика дискриминације
Оперативни циљ 3.3. Подстакнута међугенерацијска и интергенерацијска солидарност
3.3.1. Промовисање
-Удружења
и подстицање
пензионера
Број
самоорганизовања
-Завод за заштиту
организованих -Донатори
старијих лица са циљем -Ангажовање стручних лица
здравља
Људски ресурси радионица/
-Локална
унапређења различитих -Дизајнирање програма
2021–2025
-Центар за социјални
група за
самоуправа
видова самопомоћи,
-Реализација програма
рад
самопомоћ
самозаштите и
-Савет за старе
самопотврђивања у
-НВО
старости
-Број младих
-Савет за социјалну
укључених у
политику
мрежу
3.3.2. Успостављање
-Успостављање протокола о
- Савет за старе
-Број старих
сарадње и реализације сарадњи
-Људски ресурси
-Донатори
-Организације младих
укључених у
2021–2025
заједничких програма
-Дизајнирање акција
-Пројектна
-Локална
и за младе
мрежу
са организацијама које -Реализација акција
искуства
самоуправа
-Удружења
-Број
се баве младима
-Медијска кампања
пензионера и друге
покренутих и
НВО
реализованих
акција
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3.3.3 Реализација
неформалних
образовних програма
са садржајима који
ће образовати младе
о специфичностима
старости, ресурсима
старих лица и
њиховим специфичним
потребама
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-Број ученика
укључених у
мрежу
-Број старих
-Дизајнирање програма
укључених у
-Реализација програма
мрежу
-Број
покренутих и
реализованих
програма
-Савет за социјалну
-Број
3.3.4. Организовање
политику
предавања и
предавања, радионица
- Савет за старе
радионица
и сл. од стране старијих
-Организације младих -Људски ресурси -Број
лица на којима би они
-Дизајнирање програма
2021–2025 и за младе
-Пројектна
укључених
преносили своја знања -Реализација програма
-школе
искуства
младих
и искуства из разних
-Удружења
-Број
области, уметности,
пензионера и друге
укључених
занатства, хобија ..
НВО
старијих
3.3.5. Успостављање
-број
сарадње на
реализованих
регионалном,
акција
-Савет за социјалну
националном и
-успостављање сарадње и
-број
политику
међународном нивоу
потписивање протокола
2021–2025
-људски ресурси умрежених
-Савет за старе
у циљу реализације
-реализација програма
организација
-НВО
образовних, културних
-број
и спортских програма и
укључених
активности за старије
старијих
Оперативни циљ 3.4. Унапређени механизми на нивоу локалне заједнице у циљу спречавања и третмана насиља у породици
-Набавка софтвера за
евидентирање породица
-број
у ризику од насиља –
Центар за социјални
евидентираних
сложених породичних
3.4.1. Израда базе
рад, месне
породица
односа
података породица у
2021–2025 канцеларије и месне
-људски ресурси -број
-евидентирање породица
ризику од насиља
заједнице Града
умрежених
-медијска кампања
Пожаревца
институција
-умрежавање кључних
софтвером
страна у локалној
самоуправи
-едукација стручних радника
-Број корисника
-одабир пружаоца услуге
-дизајнирање програма
-Центар за социјални
третмана
-Људски ресурси -број одржаних
третмана
рад
3.4.2 Успостављање
-Пројектна
Саветовалишта за брак -медијска промоција
2021–2025 -правосудни органи
индивидуалних
и породицу
-опремање простора и израда
-пружаоци услуга
искуства
и групних
-израда спискова
(НВО итд)
састанака са
потенцијалних корисника
корисницима
-реализација услуге
-Савет за социјалну
политику
- Савет за старе
-Организације младих -Људски ресурси
2021–2025 и за младе
-Пројектна
-школе
искуства
-Удружења
пензионера и друге
НВО
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На основу чл. 32. став 1. тачка 6) и 66. ст. 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 38) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021–2025. који је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

-Донатори
-Локална
самоуправа

-Донатори
-Локална
самоуправа

-Донатори
-Локална
самоуправа
-партиципација
учесника

-Донатори
-Локална
самоуправа

-Донатори
-Локална
самоуправа

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-24
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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за унапређење положаја особа
са инвалидитетом Града Пожаревца 2021–2025.

Уводна реч Градоначелника

Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца, јесте
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документ који садржи смернице за наставак борбе
која је увелико у току.
Заједница људи са инвалидитетом, својим способностима успела је да превазиђе многе тешкоће
у свакодневном животу али наша дужност је не да
им се на томе дивимо, већ да стално радимо на изједначавању услова и свакодневног функционисања.
Република Србија је у годинама иза нас је већ донела низ закона који се односе на равноправан статус
особа са инвалидитетом као и олакшице при њиховом школовању и запошљавању. Овај документ их
је све имплементирао, али у појединим случајевима
додатно унапредио узимајући у обзир локалне проблеме које ова заједница има у нашем граду.
То се првенствено односи на унапређење инфраструктуре неопходне за олакшано кретање, али и
побољшање њиховог друштвеног живота и укључивање у све токове, равноправно са особама без
инвалидитета.
Локални акциони план за унапређење положаја
особа са инвалидитетом Града Пожаревца има сегмент и који предвиђа рад на едукацији како би се
грађанство боље упознало са проблемима на које
наилазе.
Такође, уверен сам да ће по истеку овог документа и његовој имплементацији у нашем граду значајно
бити поправљена ситуација у области дискриминације на свим нивоима и то не кроз санкционисање
негативних појава, већ кроз боље разумевање положаја особа са инвалидитетом.

1. УВОД

Локални акциони план (у даљем тексту ЛАП) у
области инвалидности, као стратешки документ локалне самоуправе, који усваја Скупштина, повезује
конкретне мере и акције које треба предузети да би
се на одговарајући начин одговорило на потребе и
права особа са инвалидитетом у локалној заједници.
Он се заснива на потребама особа са инвалидитетом
(у даљем тексту ОСИ) и садржи начине најрационалнијег коришћења постојећих ресурса у циљу њихове
пуне интеграције у локалну заједницу.
Кроз овај локални акциони план идентификоване
су потребе особа са инвалидитетом, постојећи ресурси, опис решења, мера и корака које треба предузети, временски рокови за реализацију дефинисаних
активности, субјекти одговорни за спровођење мера
и извори финансирања. План садржи мерљиве и реалне циљеве, методе за реализацију, временски оквир
и расподелу одговорности.
Активна улога у иницирању и унапређењу постојећих и стварању нових услова за равноправно
учешће особа са инвалидитетом у свим областима
живота заједнице, даје се особама са инвалидитетом и организацијама које заступају њихова права и
интересе, у партнерству са институцијама локалне
самоуправе и осталим заинтересованим странама.
Када су проблеми људи дефинисани они се најбрже
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и најпотпуније решавају тамо где и настају и где се
свакодневно дешавају, а то је на локалном нивоу.
Особе са инвалидитетом су рањиви слој друштва
коме је потребно посветити посебну пажњу да би
равноправно са другим грађанима уживали своја
основна људска права и живели нормално.
С друге стране, познато је и то да се ни најбољи
ресурси не могу ефикасно искористити ако не постоји план за њихово наменско коришћење, контролу и
евалуацију. Сврха израде ЛАП-а огледа се у потреби
етапног и континуираног заједничког рада на стварању погодног окружења за целу заједницу. Општи
Циљ укључивања области инвалидности у локалну
политику је учешће локалне власти и представника
заинтересованих група у уклањању постојећих препрека; превенцији стварања нових препрека и стварање окружења које подржава особе са инвалидитетом.
Он је такође и логични наставак претходно реализованог петогодишњег плана, односно Локалног
акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом у периоду од 2015-2020. године усвојеног и реализованог од стране Града Пожаревца.

2. Правни основ за унапређење положаја особа
са инвалидитетом
2.1 Међународна правна регулатива

Република Србија је чланица Уједињених нација
(УН) и правни следбеник бивших држава, потписница је Повеље Уједињених нација (1945), Универзалне декларације о људским правима (1948) и осам од
девет основних међународних уговора о људским
правима, који су од утицаја и на положај особа са
инвалидитетом, као што су: Међународни пакт о грађанским и политичким правима са факултативним
протоколима, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, Конвенција о елиминацији свих облика расне дискриминације, Конвенција против тортуре и других окрутних, нехуманих
и понижавајућих казни и поступака и Конвенција
о елиминисању свих облика дискриминације жена.
У Републици Србији, 2009. године, ратификована
је Конвенција о правима особа са инвалидитетом и
Опциони протокол уз Конвенцију о правима особа
са инвалидитетом. Конвенција о правима особа са
инвалидитетом је први правно обавезујући међународни инструмент за заштиту људских права, којим
су се државе потписнице обавезале да штите и унапређују сва људска права и основне слободе особа
са инвалидитетом. Полазећи од потребе обезбеђивања и унапређења остваривања свих људских права
и основних слобода за све особе са инвалидитетом,
без дискриминације било које врсте, Конвенција о
правима особа са инвалидитетом заснована је на
следећим општим начелима: а) поштовање урођеног
достојанства, индивидуална самосталност укључујући слободу властитог избора и независност особа;
б) забрана дискриминације; ц) пуно и ефикасно учешће
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и укључивање у друштво; д) уважавање разлика и
прихватање особа са инвалидитетом као дела људске
разноликости и човечанства; е) једнаке могућности;
ф) приступачност; г) равноправност жена и мушкараца и х) уважавање развојних способности деце са
инвалидитетом као и поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог идентитета. Конвенција
садржи одредбе које се односе на: једнакост, забрану
дискриминације и равноправност; положај жена и
деце са инвалидитетом; подизање свести; приступачност; ризичне ситуације и хуманитарне катастрофе;
једнако признање пред законом; приступ правди; одсуство злостављања и експлоатације; слободу кретања, мишљења и изражавања; самосталан живот;
поштовање приватности, дома и породице; образовање; здравље; рад и запошљавање; услове живота
и социјалну заштиту; учешће у политичком, јавном,
културном животу и др.
Када је у питању међународни оквир у овој области, посебан значај има и нова глобална развојна
агенда – Агенда одрживог развоја УН до 2030. године, којом је планирано, између осталог, подстицање економског раста, искорењивање сиромаштва и
дискриминације жена, подстицај свеукупном образовању и др. Инвалидитет се наводи у Циљевима
одрживог развоја из Агенде 2030 УН-а, а посебно у
деловима који се односе на образовање, раст и запошљавање, равноправност, као и прикупљање података и редовно праћење овог документа. На пример,
циљ 4. односи се на обезбеђивање инклузивног и
квалитетног образовања за све, као и једнаког приступа свим нивоима образовања и стручног оспособљавања, укључујући и особе са инвалидитетом, циљ
5. на постизање родне равноправности и оснаживање
свих жена и девојчица, укључујући жене и девојчице
са инвалидитетом, а циљ 10. на смањење неједнакости унутар и између држава јачањем и промовисањем друштвене, економске и политичке инклузије
свих, укључујући и особе са инвалидитетом, итд.

Права детета у међународним документима
Конвенција о правима правима детета
Права детета на међународном плану препозната
су у бројним међународним документима од којих
је најзначајнија Конвенција Уједињених нација о
правима детета из 1989.године. Државе уговорнице
се обавезују да ће поштовати и обезбеђивати права
утврђена Конвенцијом, сваком детету који се налази
под њиховом јурисдикцијом, без икакве дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик вероисповест, политичко и друго уверење, национално,
етничко или социјално порекло, имовинско стање,
сметње у развоју или други статус детета, његовог
родитеља или законског старатеља. Државе уговорнице се обавезују да ће предузети све мере како би
се обезбедила заштита детета од свих облика дискриминације или кажњавања заснованог на статусу,
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активностима, израженом мишљењу или уверењу
дететових родитеља, законских старатеља или чланова њихове породице.

Деца са сметања у развоју и инвалидитетом
(Конвенција о правима детета, члан 23)
Дете са сметњама у развоју и инвалидитетом треба да ужива пун и квалитетан живот у условима који
обезбеђују достојанство, унапређују самопоуздање
и олакшавају његово активно учешће у животу заједнице. Помоћ која се пружа детету са сметњама
у развоју биће, увек када је то могуће, бесплатна и
биће осмишљена тако да обезбеди детету делотворан
приступ и стицање образовања, обуке, здравствене
заштите, услуга рехабилитације, припрему за запошљавање и могућности рекреације на начин који
води постизању највише могуће социјалне интеграције и индивидуалног развоја детета, укључујући и
његов културни и духовни развој.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом
Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 13.децембра 2006. Године Конвенцију о правима
особа са инвалидитетом (КПОСИ). Овој Конвенцији је приступила и Република Србија 2009.године.
Конвенција промовише, штити и гарантује пуно и
ефикасно уживање свих људских права и основних
слобода особа са инвалидитетом и поштовање њиховог достојанства.

2.2 Национално законодавство
Уставом Републике Србије, као правним оквиром
свих прописа и политика, и највишим правним актом
одредбама члана 21. забрањена је дискриминација и
прописано да су пред Уставом и законом сви једнаки,
да свако има право на једнаку законску заштиту без
дискриминације, да је забрањена како непосредна
тако и посредна дискриминација по било ком основу
а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла... старости и психичког
или физичког инвалидитета. Ставом 2. истог члана,
утврђено је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради
постизања пуне равноправности лица или групе лица
која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима, а одредбама члана 69. став 4, утврђено
је да све особе са инвалидитетом уживају посебну
заштиту, у складу са законом.

Стратегија унапређења положаја особа са
инвалидитетом од 2020. до 2024. године
(05.03.2020.г.)
Ради реализације начела једнакости и забране
дискриминације и побољшања положаја особа са
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инвалидитетом у Републици Србији, почетком 2007.
године донета је Стратегија унапређења положаја
особа са инвалидитетом у Републици Србији (у даљем тексту: Прва стратегија), којом су установљени
циљеви за период од 2007. године до 2015. године,
усаглашени са свим развојним националним и међународним документима у моменту усвајања. Првом
стратегијом утврђен је средњорочни план активности
којим је изражена чврста посвећеност Републике Србије обезбеђивању подршке особама са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота. Прва стратегија имала је шест стратешких области и у оквиру
сваке од њих дефинисан по један општи циљ, који
је разрађен на посебне циљеве, којих је било укупно
16. Већина утврђених активности превазилазила је
временски оквир за који су планиране, јер по својој
суштини представљају дугорочне или континуиране активности, а релативно је велики број оних које
су пројектоване као почетне активности, за које је
планирано да постану део система и континуираног
процеса. Aнализа постигнутих резултата, односно,
сагледавање садашњег стања у погледу положаја особа са инвалидитетом кроз Извештај о спровођењу
Прве стратегије, сачињена je у непосредној сарадњи
између Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, као министарства надлежног за
област унапређења положаја особа са инвалидитетом
и Националне организације особа са инвалидитетом
Републике Србије (НООИС), која је у пуној мери пратила и сам процес израде обе стратегије. Анализа
је заснована на извештајима различитих органа и
организација, установа, независних тела, цивилног
сектора и других тела одговорних за област унапређења положаја особа са инвалидитетом, уз непосредну подршку и помоћ експерата из ове области.
Циљ Стратегије унапређења положаја особа са
инвалидитетом у Републици Србији за период од
2020. до 2024. године (у даљем тексту: Стратегија)
јесте побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом у Републици
Србији и њихово равноправно учешће у друштву,
путем уклањања препрека у области приступачности,
партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других
аспеката који доприносе изједначавању њихових
могућности и остваривању инклузивне једнакости.
У Стратегији се даје сажет преглед стања, а путем
дефинисања општег и посебних циљева одређују се
основни правци деловања ради остваривања равноправности, спречавања дискриминације, поштовања
достојанства и стварања услова да особе са инвалидитетом на равноправној основи уживају сва људска
права и основне слободе и активно учествују у свим
областима друштвеног живота. Побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа
са инвалидитетом захтева да сви друштвени актери
активно учествују у реализацији циљева Стратегије
и спровођењу мера и активности предвиђених акционим планом који ће пратити ову стратегију.
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Прописи од утицаја на положај особа са инвалидитетом су:
1а) у области физичке приступачности:
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09... и 145/14);
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС“, број 22/15);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10... и
96/15 – др. закон);
- Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица („Службени
гласник РС“, бр. 22/93, 25/93 и 101/05);
- Правилник о начину остваривања права инвалидних лица на повластице у унутрашњем путничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
31/93, 05/94 и 38/94);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник
РС“ бр. 101/05);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о порезу на употребу, држање и ношење
добара („Службени гласник РС“ бр. 101/10);
- Правилник о остваривању права на пореска
изузимања за примања по основу помоћи због
уништења или оштећења имовине, организоване
социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и
кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за
примања по основу солидарне помоћи за случај
болести („Службени гласник РС“, бр. 31/01 и
5/05);
- Царински закон („Службени гласник РС“, број
18/10);
- Закон о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11);
- Закон о кретању уз помоћ пса водича („Службени гласник РС“, број 29/15);
- Закон о социјалном становању („Службени гласник РС“, број 72/09) и др.,
1б) у области информационе приступачности:
- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15);
- Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 103/15);
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 83/14);
- Закон о употреби знаковног језика („Службени
гласник РС“, број 38/15);
- Закон о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11 и 119/12) и др.,
2) у области партиципације:
- Закон о играма на срећу („Службени гласник
РС“, бр. 88/11 и 93/12 – др. закон);
- Уредба о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање
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програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13
и 93/15);
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.
24/11 и 99/11 – др. закон);
- Закон о култури („Службени гласник РС“ бр.
72/2009, 13/2016 i 30/2016 – испр.);
- Закон о младима („Службени гласник РС“ број
50/11) и др.,
3) у области једнакости:
- Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени гласник РС –
Међународни уговори“, број 42/09);
- Закон о потврђивању Опционог протокола уз
Конвенцију о правима особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09);
- Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС“, број
33/06);
- Закон о забрани дискриминације („Службени
гласник РС“, број 22/09);
- Закон о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11, 119/12 и
29/16 – одлука УС) и др.,
4) у области запошљавања:
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13);
- Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10 и 38/15);
- Правилник о ближим условима, критеријумима
и стандардима за спровођење мера и активности
професионалне рехабилитације („Службени гласник РС“, број 112/09);
- Правилник о ближем начину, трошковима и
критеријумима за процену радне способности
и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом („Службени гласник
РС“, број 36/10);
- Правилник о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Службени гласник
РС“, број 102/15);
- Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, бр. 33/10, 48/10 – исправка
и 113/13);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и др.,
5) у области образовања:
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11...
и 68/15);
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- Закон о предшколском образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“, број 18/10);
- Закон о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“, број 55/13);
- Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13);
- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“,
број 68/15);
- Закон о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“ бр. 18/10 и 55/13);
- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07... и 68/15);
- Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13);
- Правилник о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/10) и др.,
6) у области социјалне заштите:
- Закон о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, број 24/11);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04... и
142/14);
- Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 16/02, 115/05
и 107/09);
- Породични закон („Службени гласник РС“, бр.
18/05, 72/11 – др. закон и 6/15);
- Уредба о мрежи установа социјалне заштите
(„Службени гласник РС“, бр. 16/12 и 12/13);
- Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите („Службени
гласник РС“, број 42/13);
- Правилник о стручним пословима у социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 1/12);
- Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите („Службени гласник РС“, број
42/13);
- Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити („Службени гласник
РС“, број 8/12);
- Правилник о образовању и начину рада органа
вештачења Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање („Службени гласник РС“,
бр. 59/08, 75/08 – испр., 24/11 и 7/12);
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник
СРС“, бр. 54/89, „Службени гласник РС“, бр.
137/04);
- Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 52/96);
- Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије („Службени гласник
РС“, број 21/90) и др.,
7) у области здравствене заштите:
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09..., 96/15 и 106/15);
- Закон о правима пацијената („Службени гласник
РС“, број 45/13);
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- Закон о јавном здрављу („Службени гласник
РС“, број 72/09);
- Закон о заштити лица са менталним сметњама
(„Службени гласник РС“, број 45/13);
- Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања („Службени гласник
РС“, бр. 52/12, 62/12... и 18/15);
- Закон о превенцији и дијагностици генетичких
болести, генетички условљених аномалија и ретких болести („Службени гласник РС“, број 8/15);
- Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију („Службени гласник
РС“, бр. 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12,
55/2012 – испр., 64/13 и 68/13 – испр.) и др.

3. Институционални оквир за унапређење положаја особа са инвалидитетом
3.1 Републички институционални механизми
Институционални механизми који у Републици
Србији спроводе и надгледају процес унапређења
положаја особа са инвалидитетом су:
Заштитник грађана (закон је донет 2005. године;
заменица за родну равноправност, права детета и права особа са инвалидитетом је именована 2008. год.);
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у
оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања; Усвајањем Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 33/06), оснивање локалних
механизама за спровођење процеса унапређења положаја особа са инвалидитетом постало је обавеза
локалних самоуправа.

3.2. Институционални оквир за унапређење
положаја особа са инвалидитетом у граду
Пожаревцу
У Пожаревцу је Савет за социјалну политику који
је образован 28.06.2013.године. На основу чл. 32. и
39. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца донела је Решење о
образовању Савета у чији састав су именовани одборници и одборнице из Скупштине града који је
овлашћен да:
‐ Подстиче, унапређује и предлаже мере и утврђује приоритете у области социјалне заштите
‐ Иницирање развојних планова
‐ Прати остваривање планова социјалне политике
‐ Даје мишљење о предлозима одлука и других
прописа које доноси Скупштина града
‐ Предлаже мере и активности које су у функцији
социјалне политике и остваривања једнаких могућности у оквиру надлежности града.

24. децембар 2020.

Савет има 9 чланова/ица из редова одборника/ца,
грађана/ки, организација и удружења. Председника/
цу и чланове/це Савета бира Скупштина на период
од четири (4) године, на предлог одборничких група.
Начин рада Савета ближе се уређује Пословником
о раду.

4. Методологија израде Акционог плана
У процесу израде Акционог плана примењен је
партиципативни метод, заступљен у свим фазама процеса. Решењем Градског већа бр 09‐06‐179/2020‐23
од 16. октобра 2020. године образована је радна група
за израду Локалног акционог плана за унапређење
положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца
2021–2024. Прикупљање података обављено је уз подршку локалних партнера‐институција, организација
и удружења са територије града Пожаревца.
У сарадњи чланова/ца Радне групе који су представници и представнице јавних институција и
установа извршена је ситуациона анализа, као и
идентификација приоритетних стратешких области.
Дефинисани су циљеви и активности, све у складу
са правним оквиром за област унапређење положаја
особа са инвалидитетом, а нарочито са стратешким
правцима дефинисаним у Националној стратегији
за положаја особа са инвалидитетом, као и са надлежностима локалне самоуправе.
Као извори података коришћени су званични подаци Републичког завода за статистику, Националне
службе за запошљавање, Школске управе у Пожаревца, Завода за јавно здравље у Пожаревцу, Дома
здравља Пожаревац, Центра за социјални рад, као и
документација градске управе.
Радна група за израду Локалног акционог плана за
унапређење положаја особа са инвалидитетом града
Пожаревца, радила је у следећем саставу:
1. Јасмина Турудић, Центар за социјални рад Пожаревац, председница
2. Радмила Стјеповић, представница Друштва
за церебралну и дечију парализу Пожаревац,
чланица
3. Невенка Гајић, представница Удружења за помоћ особама са L Down синдромом „8. дан“,
чланица
4. Милана Шестан, представница Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Пожаревац,
чланица
5. Милан Ранковић, представник Удружења за помоћ МНР и аутистичним лицима, члан
6. Владан Бошковић, представник Међуопштинског удружења глувих и наглувих Пожаревац,
члан
7. Сања Жарић, Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца, чланица.
У радној групи, формиране су следеће области,
односно Специфични циљеви:

24. децембар 2020.
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I Питање положаја особа са инвалидитетом уградити у опште развојне планове уз изградњу институционалног оквира и операционализацију мултисекторске и мултиресорне сарадње на активностима
планирања и праћења политика у овој области;
II Развити ефикасну правну заштиту, уз развијене
и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације особа са инвалидитетом, као и планове
сензибилизације друштва по питањима инвалидности
III Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника начинити
доступним, у складу са савременим међународно–
прихваћеним методама процене инвалидности и
потреба;
IV Развити политике мера и применити програме, нарочито у областима образовања, запошљавања, рада и становања, који особама са инвалидитетом
пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични развој и активан живот у свим областима;
V Особама са инвалидитетом осигурати приступ
изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењеним
јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања
баријера и изградње приступачних објеката и услуга;
VI Осигурати особама са инвалидитетом адекватан стандард живљења и социјалну сигурност.
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и културни, тако и административни центар и седиште Браничевског округа, од великог значаја за цео
регион. Браничевски округ поред Пожаревца обухвата и општине Велико Градиште, Голубац, Жабари,
Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац.
Град је како привредни и културни, тако и административни центар и седиште Браничевског округа,
а територијално се додирује са градом Смедеревом
(дужина границе 30км), општинама Велико Градиште (17км), Мало Црниће (17 км), Жабари (4 км) и
са општинама Ковин и Бела Црква на северу.
Географски положај, локација и природни фактори, допринели су да територија града Пожаревца
буде увек атрактивна за насељавање становништва.

5. ПРОФИЛ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Основни подаци
Држава
Покрајина
Округ
Становништво
Агломерација
Координате
Временска зона
Надморска висина

Србија
источна Србија
Браничевски округ
41.736
74.902
44°36′33″N 21°10′34″E
UTC+1, лети UTC+2
94 м

Налази се на 15-ак километара од Коридора 10, и
на веома значајној прузи Београд–Бор–Зајечар, која
повезује Тимочку крајину и целу источну Србију са
мрежом железничких пруга Републике Србије.
Пожаревац је значајан административни, економски и културни центар Србије. Смештен је између
три реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве и испод
брда Чачалица.
Територија Града Пожаревца простире се на површини од 491 км2, у 25 сеоских и 2 градска насеља
(Пожаревац и велики енергетски центар Костолац)
од чега чак 80% укупне територије чини обрадиво
земљиште. Та земља представља и једно од највреднијих богатстава овог краја, плодну стишку равницу
и поморавско, подунавско и млавско приобаље. У 2
градска (град Пожаревац и градска општина Костолац) и 25 сеоских насеља живи око 75.000 становника. Сам град Пожаревац има 44.000 становника,
са селима око 61.000. Пожаревац је, како привредни

Удаљеност Града од већих градова у окружењу:
Град

Популација

Удаљеност

Београд

2.000.000

82 км

Подгорица

250.000

500 км

Ниш

300.000

195 км

Нови Сад

300.000

165 км

Сарајево

600.000

380 км

Кључне карактеристике демографске слике града
Пожаревца :
• По попису из 2011. године у граду Пожаревцу,
на површини од 481 км2 живи 75.334становника,
тако да је просечна густина насељености 156,6
становника /км2
• У градском подручју живи 71,3 % укупног становништва, а 28,7 % у приградском подручју;
драстичне је разлика у насељености територије
града и села, што одсликава однос насељености
између најбројније градске месне заједнице Бурјан у којој живи 7700 становника и сеоске месне
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заједнице Набрђе, која је удаљена од центра града око 9,5 км, у којој живи само 367 становника
• Од укупног броја становника, 91,3 % чини српско становништво. Поред српског становништва
на подручју града Пожаревца живе и:Албанци,
Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи, Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци,
Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци.
• Према попису из 2011. Године просечна старост
становника Пожаревца је била 42,75година (41,5
мушкарци, 44 жене)
• У 2020. години по подацима из Матичне службе
у периоду од јануара до новембра текуће године
број новорођених беба је 744, a умрла су 983
грађана на територији Пожаревца.
• Стопа природног прираштаја на територији
Града Пожаревца (на 1000 становника), за 2019.
годину, по подацима Републичког завода за статистику, износи -5.9.

Образовни капацитети
На основу података из пописа становништва из
2011. године 2,39% становништва града Пожаревца нема основно образовања, 60,02% становништва
старијег од 15 година има средње, више или високо
образовање што је за 1,5% веће учешће у односу на
стање у Републици Србији тј. квалификациона структура у делу средњег и вишег образовања је изнад
републичког просека.
Број деце/ученика/студената на територији Града
Пожаревца у школској 2019/2020. години:

Предшколска установа
„Љубица Вребалов“
Приватни вртић „Здраво
дете“
Приватни вртић
„Лилипут 012“
Основна школа
Средње стручне школе
Висока техничка школа
струковних студија
Факултет за пословне
студије –Универзитет
Мегатренд

Број установа

Број деце/
ученика/
студената

10 објеката

2.473

1

110

1

85

8
7

5.538
3.659

1

538

1

66

Незапослена лица
Пожаревац
Костолац
Град Пожаревац
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Стопа зaпослeности особа са инвалидитетом износила је 13,3%, стопа нeзaпослeности 26,9%, док
је стопа неактивности била 69%, према подацима из
2007. године. Иако су ови подаци промењени након
увођења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (2010), нajвeћи броj особa сa инвaлидитeтом је
и дaљe извaн тржиштa рaдa. Према подацима из Пописа становништва, 12,4% особа са инвалидитетом
било је економски активно, а само 9% било је запослено. Кључне препоруке за унапређење система за
праћење сиромаштва и социјалне искључености кроз
димензију запослености су унапређење анкетних
извора података, пре свега Анкете о радној снази,
на начин који омогућава прикупљање и репрезентативност података за угрожене групе становништва у
радном добу, укључујући и особе са инвалидитетом.
Анализа утицаја Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
показала је да се положај особа са инвалидитетом
побољшао током осам година примене овог закона,
имајући у виду ситуацију на тржишту рада у Републици Србији.
Подаци из годишњег извештаја Националне службе за запошљавање за 2018. годину показују да је
укупан број незапослених особа са инвалидитетом
пријављених на евиденцију Националне службе
14.562 (40,2% жена), као и да је у току 2018. године
запослено/радно ангажовано 1.567 особа са инвалидитетом. Подаци из 2013. године показују да 45
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом запошљава 1.670
особа са инвалидитетом (59,3%). Број предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом повећао се последњих година,
па је у септембру 2019. године укупан број ових предузећа, са важећом дозволом за рад Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
износио 57. Укупан број запослених и број запослених особа са инвалидитетом у периоду од 2017. до
септембра 2019. године је 1.657 од тога 1.128 особа
са инвалидитетом (40,95% жена).
Са решењем за рад под општим условима запослено је 956 особа са инвалидитетом (84,76%), док су
под посебним условима (уз прилагођавање послова
и/или радног места) запослене 172 (15,24%) особе
са инвалидитетом.61
У наредној табели дајемо преглед незапослености
и запошљавања по полу.

Новопријављени

Укупно Жена
Укупно Жена
2.552 1.570
177 116
862 581
56 35
3.414 2.151
233 151

Запослена лица са евиденције

Пријављене потребе за
запошљавањем

Табела – Подаци о незапослености и запошљавању
Извор : НСЗ, Месечни статистички билтен/октобар 2020. год., број 2018

16
0
16

Укупно Жена

78 59
20 22
108 81
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ИНВАЛИДНОСТ
Пописом становништва, домаћинстава и станова
из 2011. године, први пут је обухваћено и питање о
инвалидитету, које се односило на то да ли и у којој
мери испитаници имају тешкоћа у обављању свакодневних активности због проблема са видом, слухом,
мобилношћу, памћењем или концентрацијом, комуникацијом и самосталношћу при одевању, исхрани и
одржавању личне хигијене. Приликом прикупљања
података о инвалидитету у овом попису коришћен
је социјални модел и приступ инвалидитету, према
коме особа може сматрати да нема тешкоћа у обављању свакодневних активности код куће, у школи или
на послу и поред постојања одређеног здравственог
проблема, захваљујући подршци околине, коришћењу одговарајућих помагала и слично. Пописни подаци о особама с инвалидитетом, иако непотпуни јер
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питања нису била обавезујућа, а није ни обухваћена
читава територија Републике Србије, значајни су
са више аспекта – демографских, образовних, економских и других, а могу да послуже као основа за
анализу успешности реализације политика за унапређење положаја особа са инвалидитетом.
Резултати Пописа становништва (2011) показују
да у Републици Србији живи 571.780 особа са инвалидитетом од укупно 7.186.862 становника, што
представља око 8% укупног становништва. Просечна старост особа са инвалидитетом (око 67 година)
виша је за готово 25 година од просечне старости
укупног становништва (42,2 године). Посматрано
према полу, међу особама са инвалидитетом већи је
удео жена (58,2%) него мушкараца. Према врсти тешкоћа, највећи проценат је оних који имају тешкоће
са мобилношћу, а најмање особа које имају проблеме
у комуникацији.

Проблеми
Проблеми са
Проблеми са
Проблеми у
Проблеми Проблеми са ходом/
памћењем/
самосталношћу комуникацији
са видом са слухом пењање уз
концентрацијом
степенице
Град Пожаревац
2539
1602
3614
1071
818
590
Пожаревац
2072
1315
2961
899
666
479
Костолац
467
287
653
172
152
111
Велико
566
345
819
245
208
129
Градиште
Голубац
519
292
710
235
165
112
Жабари
642
368
938
263
194
109
Жагубица
752
506
976
314
246
139
Кучево
802
568
1238
432
313
211
Мало Црниће
584
345
826
289
212
141
Петровац на
1439
856
2311
1200
1014
916
Млави
Браничевска
област

Особе које
су пријавиле
Укупно
3 или више
проблема
964
6090
801
4989
163
1101
209

1413

217
236
327
406
258

1116
1484
1625
1934
1355

1037

3948
18965

Према подацима и методологији која је коришћена током Пописа 2011.године, на територији Града Пожаревца, заступљеност особа са неким обликом инвалидитета у редовној популацији износи 8,12%.
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6. АНАЛИЗА СТАЊА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Под особом са инвалидитетом сматра се лице које
има дугорочна физичка, ментална, интелектуална или
чулна оштећења која у интеракцији са разним препрекама могу ометати пуно и ефикасно учешће у друштву на једнакој основи са другима. Ова дефиниција подразумева социјални приступ инвалидности, те
поред медицинских индикација обухвата социјалне,
психолошке и друге критеријуме који су од утицаја
на особе са инвалидитетом. Она је чврсто утемељена
и у моделу приступа инвалидности заснованом на поштовању људских права који промовише Конвенција
о правима особа са инвалидитетом. На задатку померања тежишта са медицинског на социјални модел,
постигнут је успех, када се има у виду да је социјални
модел инвалидности уграђен у различите политике и
законске текстове као основ за побољшање положаја
особа са инвалидитетом у пракси.
Међутим, проблеми са којима се особе са инвалидитетом сусрећу, предрасуде и однос јавног мњења,
социјални и економски положај у коме се налазе,
чине их у великој мери угроженом и маргинализованом групом. Заштита особа са инвалидитетом један
је од најосетљивијих елемената друштвено-развојне,
економске и социјалне политике друштва, а однос
према угроженим групама представља достигнути
ниво свести и напретка самог друштва.
Несумњиво је да ова популација спада у најсиромашније и најмаргинализованије друштвене групе.
Идентификовали смо да главни разлог непостојања
комплетне евиденције о броју, карактеристикама и
потребама особа са инвалидитетом лежи у недостатку јасних интеграција за формирање базе података.
Парцијалне податке о особама са инвалидитетом
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поседују установе медицинске и социјалне заштите,
национална служба за запошљавање, ПИО и невладине организације. Међу њима није успостављено
информационо умрежавање, што је основна препрека за обједињавање и комплетирање података.
Потребе ОСИ које су идентификоване задовољавају се на различитим нивоима. Институционални
смештај ОСИ и школовање особа са телесним инвалидитетом се врши на регионалном или републичком
нивоу. Услуге из области социјалне заштите које се
задовољавају на локалном нивоу углавном спроводи Центар за социјални рад града Пожаревац и невладине организације или установе чија примарна
делатност јесте брига о особама са инвалидитетом.
Програме намењене искључиво особама са инвалидитетом, углавном на пољу организовања друштвених активности и културно спортских манифестација
имају невладине организације.
У граду Пожаревцу постоје услови за квалитетнији живот особа са инвалидитетом који се адекватно
не користе. Према чл. 51 Статута Града Пожаревац
(„Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 5/05),
општина доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у граду. Статут, такође,
предвиђа да Град помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче
активности и пружа помоћ организацијама инвалида
и другим социјално хуманитарним организацијама
на свом подручју.
У циљу отклањања архитектонских баријера
рампу за инвалиде имају следеће установе: Зграда Поште, Завод за јавно здравље, Дом здравља,
Општа болница – зграда неурологије, Центар за
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дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, МЗ „Горња мала“, просторије Друштва за дечију
церебралну парализу и зграда Градске управе Града
Пожаревца (прилаз из дворишта).
Из Извештаја Центра за социјални рад Пожаревац за 2019. г.: „На непосредној заштити деце, одраслих и старијих лица са инвалидитетом и њиховој
породично правној заштити раде водитељи случаја,
док се на преиспитивању права на додатак за негу и
помоћ другог лица као и на заштити материјално необезбеђених лица старају стручни радници у оквиру
Канцеларије за материјална давања.“
Центар је у току 2019. године поступао у складу
са Породичним законом, Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној заштити грађана Града
Пожаревца и стручним упутствима Министарства у
свим фазама рада.
Код заштите лица угрожених болешћу или инвалидитетом, као адекватни облик заштите примењивало се продужење родитељског права или организовање старатељске заштите, као и њихов смештај у
адекватне установе. Такође се примењивало и збрињавање у отвореној заштити и упућивање у установу социјалне заштите уз процену тима о потреби
коришћења старатељске заштите. Проблем у заштити
ових лица представља велики број установа (19) на
територији читаве Републике, те је обилазак корисника у установама, као и комуникација са великим
бројем стручних служби установа умногоме отежана
и редукована. Посебан проблем представља адекватна институционална заштита лица са менталним и
интелектуалним инвалидитетом јер у постојећим
нема довољно капацитета за пријем на смештај, а
самостално функционисање у отвореној заштити је
често немогуће. Стручни радници Центра су уз помоћ различитих организација (нпр. чешка „People in
need“) започели са обукама везано за деинституционализацију највећих установа овог типа, те измештањем корисника у јединице заштићеног становања.
У спровођењу мера социјалне заштите стручни
радници су сарађивали са корисником, породицом,
грађанима, установама у области здравства, са другим установама у систему социјалне заштите, Организацијом Црвеног крста итд.
25. Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току 2019. године
према врсти инвалидитета и старости
Старосна структура
Врста
Укупно
инвалидитета Деца Млади Одрасли Старији
Телесни
инвалидитет
Интелектуални
инвалидитет
Сензорни
инвалидитет
Первазивни
развојни
поремећаји ....

20

6

42

41

109

24

21

113

18

176

7

4

21

35

67

15

0

1

0

16

Вишеструки
инвалидитет
Ментална
обољења
Укупно
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15

10

15

0

40

12

1

72

45

130

93

42

264

139

538

Центар за социјални рад је током 2019. године
активно учествовао у развоју постојећих услуга које
се финансирају од стране локалне самоуправе, а нарочито у развоју рада Центра за дневни боравак деце
и омладине ометене у развоју који је организован
као Радна јединица Центра за социјални рад, Народне кухиње и сервиса „Помоћ и нега у кући за стара
лица и особе са инвалидитетом“ коју пружа Црвени
крст Пожаревац као одабрани пружалац услуге и Социорехабилитационог клуба за младе – услугу коју
пружа удружење грађана „Шанса“ из Пожаревца као
одабрани пружалац услуге.
Центар за дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју је посебна организациона јединица
Центра за социјални рад у Пожаревцу. Центар за социјални рад је званично од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 5. 4.
2018. године добио решење да су испуњени сви услови и стандарди за пружање услуге дневног боравка
за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама у објекту Центра
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
Лиценца број 372 издата је на 6 година (у трајању од
5. 4. 2018. до 5. 4. 2024. године).
Делатност боравка се обавља у објекту који се
налази у улици Моше Пијаде бб у оквиру комплекса
зграда Старе касарне 9. пука. Локација је веома близу градском језгру (око 1.2 км од центра града), а са
друге стране довољно је издвојена од главног пута
(Пожаревац–Петровац) тако да саобраћајни промет
не омета реализацију дневног садржаја и безбедност
корисника. У близини објекта (на око 400 м) налази
се највећи парк Чачалица, што у многоме употпуњава рекреативни део програма са корисницима.
Боравак располаже и двориштем са оградом које је
опремљено справама (клацкалице, љуљашке, кош,
клупе). Приступ објекту је прилагођен особама са
телесним инвалидитетом. Прилаз објекту је у једној равни без препрека на улазу у објекат постоји
приступна рампа, а унутрашњи простор је такође у
једној равни односно нема препрека за особе које се
крећу отежано или су у колицима. Тоалети за кориснике су такође прилагођени за приступ особа који
се крећу уз помоћ колица.
Услуге дневног боравка омогућавају деци и младима да остану у заједници и тако избегну смештај у
институције. Услугом се обезбеђују структуиране активности усмерене на развоју практичних вештина за
свакодневни живот које у највећој мери омогућавају
самосталност и развој и одржавање социјалних, психолошких и физичких функција. Корисницима ова
услуга пружа позитивно и конструктивно искуство
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боравка изван породице. У исто време неговатељима унутар породице се обезбеђује слободно време
за бављење другим активностима. Дневни боравак
пружа безбедно окружење са надзором које је важно
за даље осамостаљивање једног дела корисника. Сви
корисници се подстичу да активно учествују у програмима дневног збрињавања у складу са својим способностима. Услуга се обезбеђује сваког радног дана
у седмици, осим суботом и недељом. Услуга обухвата: дневни боравак, исхрану, негу, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и
културно забавне и рекреативне активности према
способностима, склоностима и испољеном интересу
корисника, као и превоз од места становања до Центра за дневни боравак где се врши пружање услуге
и назад. За све кориснике услуге дневног боравка
организована је исхрана (доручак, ужина и ручак).
Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ
и надзор, али не и интензиван здравствени надзор,
рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.“
У Граду Пожаревцу је регистровано укупно 8 невладиних организација које се баве питањима особа
са инвалидитетом:
• Међуопштинска организација савеза слепих и
слабовидих,
• Међуопштинско удружење глувих и наглувих,
• Друштво за церебралну и дечију парализу,
• Друштво за помоћ недовољно развијеним и аутистичним лицима,
• Савез инвалида рада,
• Међуопштинско удружење цивилних инвалида
рата,
• Удружење за неговање здравих стилова живота
„Веритас“,
• Међуопштинско удружење за помоћ особама
оболелим од Л‐Даун синдрома „8. дан“.
Рад удружења ОСИ су веома значајни ресурси
у граду Пожаревцу. Обзиром да имају стручни кадар имају велике потенцијале у заштити ОСИ – бављење њиховом проблематиком, користећи методе
социјалног рада, мултидисциплинарне и мултисекторске сарадње. Са свим релевантним институцијама и стручњацима у циљу побољшања положаја
ОСИ (Центар за социјални рад, РФПИО, РФЗО,
Дом Здравља, Општа болница, Интер-ресорна комисија, васпитно-образовне установе, републички
савез организација ОСИ, Национална организација
ОСИ, Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, локална самоуправа). Рад тих
удружења спроводи се свакодневно и континуирано
током свих 12 месеци у години, и у раду су обезбеђене вредносне, квантитативне и квалитетне димензије
стручних поступака.
Програмске активности су конципиране на начин
да покривају све сегменте живота и рада свих чланова ОСИ, намењене свим узрастима, како појединцима, тако и групама и породицама у целини. Циљ
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програмских активности удружења ОСИ је унапређење положаја и квалитета живота ОСИ у нашој локалној заједници кроз: обезбеђивање права из система
социјалне, породично-правне, борачко-инвалидске и
здравствене заштите, у оквиру васпитно-образовног
система, приступ услугама социјалне заштите попут
личног пратиоца, персоналне асистенције, педагошке асистенције, преводилачког сервиса за српски
знаковни језик, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.
Подаци о броју чланова удружења/организација,
тамо где су чланови/корисници претежно особе са
одређеном врстом инвалидитета и/или су удружења/
организације пружаоци услуге одређеној категорији:
Р.Б. ГРУПЕ ОСИ ПО ГРУПАМА

Број

1.

Глуве особе и наглуве особе

850

2.

Церебрална и дечија парализа

260

3.

Слепе и слабовиде особе

424

4.

Ментално недовољно развијене и аутистичне
особе

240

5.

Цивилни инвалиди рата

39

6.

Особе оболеле од Л‐Дауновог синдрома

20

7.

Деца са сметњама у развоју која похађају
предшколски, школски или средњошколски
програм/школу уз подршку личних пратиоца

45

8.

Деца и млади са сметњама у развоју која користе
услугу целодневног боравка

28

9.

Старије и одрасле особе са инвалидитетом који
су корисници услуге помоћ и нега у кући за
стара лица и особе са инвалидитетом

102

10.

Особе са мишићном дистрофијом *

27

* податак из 2015. г.

7. Оствареност циљева постављених у ЛАП-а
2015–2020.
Детаљан преглед положаја особа са инвалидитетом у вези са остваривањем различитих права и
достизањем циљева утврђених ЛАП-а 2015–2020,
са подацима и анализом реализованих активности
и закључцима о потребним корацима у будућности.
Ради бољег сагледавања потребе предузимања даљих
корака, у наставку је дат кратак преглед стања у до
сада реализованим активностима.
Град Пожаревац је у периоду од 2017–2020. године значајно увећао средства која се издвајају за
реализацију програма/пројеката које реализују удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревцу
области заштите лица са инвалидитетом, као и средства на Конкурсу за реализацију ЛАП за унапређење
положаја ОСИ Града Пожаревца.
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Путем конкурса за пилотирање услуге Лични
пратилац детета, Град Пожаревац је обезбедио пилотирање услуге за 45 деце предшколског, основно школског и средњошколског узраста. Подигнут
је капацитет за пружање услуге путем реализације акредитоване обуке за личне пратиоце за преко
100 кандидата, од којих је 45 радно ангажовано
управо на овим пословима. Обезбеђен је превоз
ЛПД на дестинацијама на којима не постоји организован линијски саобраћај и као и за ученике који
похађају наставу у специјалним школама на територији Београда и Новог Београда. Ангажовани
ЛПД пружају услугу деци/ученицима у оквиру ПУ
„Љубица Вребалов“ (вртић „Бамби“, „Лептирић“,
„Душко Радовић“, „Даница“, „Пчелица“, „Бубамара“, „Невен“) ОШ „Доситеј Обрадовић“ (редовна
и специјална одељења); ОШ „Краљ Александар 1.“
(редовна одељења); ОШ „Десанка Максимовић“
(редовна одељења); ОШ „Вук Караџић“ (редовна
одељења); ОШ „Свети Сава“ (специјално одељење),
ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу и ОШ „Свети владика Николај“ (редовно одељење) у Брадарцу, ОШ
„Антон Скала“ у Београду и ОШ „Нови Београд“
на Новом Београду.
Путем конкурса финансиран је и пројекат „Педагошки асистент – подршка и помоћ у учењу и у
развоју“ Обухваћена су 3 детета, са повратном информацијом која упућује на неизоставну потребу
оваквог вида подршке, не само деци у образовном
систему, већ и читавој породици .
Путем Конкурса реализован је и пројекат Услуге
персоналне асистенције (ПА). У оквиру пројекта извршена је обука кандидата за персоналне асистенте,
по акредитованим програмима укупно 17 ПА, радно
је ангажовано само 4 ПА. Циљ пројекта је подршка
самосталног живота ОСИ/, спречити деинституционализацију, остајање у породици, унапређење основних вештина у свакодневном животу као и и даље
унапређење положаја ОСИ. Зашто је значајна ПА,
зато што се по први пут ОСИ и њене потребе стављају у први план, да оне воде рачуна о својим потребама, начину задовољавања истих, постављају се као
послодавци, други им не одређују потребе и начине
реализације, баш зато што се инвалидност ОСИ користи социјални модел, за разлику од медицинског
приступа. Резултати који су показани у релативно
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кратком временском периоду, управо су позитивне
промене ОСИ: квалитет живота побољшан, повећана
самосталност у одлучивању и начин за своје потребе,
повећана радна способност, вештине, већа укљученост, о снажене као индивидуе као и породица, има
више времена за своје потребе и активности, већа
интеграција у друштву, као и смањење незапослености ПА, бенефити су вишеструки за све, како за
ОСИ, породицу, повећање незапослености тако и за
саму ЛС тј. заједницу уопште.
Путем Конкурса финансирана је услуга Преводилачки сервис за српски знаковни језик. У претходном
периоду путем услуге Преводилачког сервиса за српски знаковни језик допринело се успостављању квалитетнијег начина живота особа са оштећењем слуха
и говора обезбеђивањем услова за рушење језичке
баријере. Сервис је један од најпотребнијих видова
подршке заједници глувих на њиховом путу ка друштвеној афирмацији. Сервис пружа услуге превођења особама које користе српски знаковни језик као
примарни језик у комуникацији. Коришћењем ове
услуге пружа се могућност корисницима знаковног
језика да уживају једно од основних људских права,
право на слободу мишљења и изражавања, укључујући право да се примају и шире информације. Услуге
Сервиса обухватају 18 различитих области у којима
се врши тумачење и превођење са и на српски знаковни језик, а у просеку на месечном нивоу услугу
користи око 50 корисника.
Путем Конкурса реализован је пројекат „Наш
дом“, којим су унапређени услови рада организације
слепих, омогућени квалитетнији и пристојнији услови за рад ради спровођења свакодневних активности
где су укључени сви чланови организације. Путем
Конкурса реализован је пројекат „Музичка смотра“,
којим су широј друштвеној јавности афирмисани музички таленти из целе Србије, подстакнуто музичко
стваралаштво међу слепим и слабовидим лицима
стварање самопоуздања и разбијање предрасуда о
слепим и слабовидим лицима. Учествовало је 30
слепих и слабовидих лица из целе Србије различитог старосног доба.
Путем Конкурса у претходном периоду, Град Пожаревац, финансирао је пројекат подршке одраслим
особама са инвалидитетом и члановима њихових
породица до оснивања боравка за одрасле особе са
инвалидитетом. Активности су се одвијале у поподневним и вечерњим сатима у простору Центра за
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
као и у граду, излетиштима или ван града, када су то
временски услови дозвољавали. У пројекат је укључено 20 особа.
Град Пожаревац је путем конкурса финансирао
програме који су намењени рекреацији и здрављу
младих и одраслих особа са инвалидитетом, као и
годишње систематске прегледе ОСИ, на годишњем
нивоу број корисника ових услуга је 146.
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8.Циљеви Локалног акционог плана за унапређење положаја ОСИ
Општи циљ дефинисан Акционим планом 2021–
2025. г., је наставак рада на унапређење положаја
особа са инвалидитетом до позиције равноправних
грађана који уживају сва права и одговорности на територији града Пожаревца у свим областима живота
и рада, а нарочито у следећим областима: приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања,
образовања и обука, социјалне заштите, здравства и
спровођења других активности које доприносе изједначавању могућности особа са инвалидитетом.

Принципи на којима се заснива Локални
акциони план

Искљученост и сиромаштво су у уској узрочно
последичној вези. Осим сиромаштва на искљученост
особа са инвалидитетом утичу баријере у њиховом
окружењу: архитектонске, комуникационе и психолошке. И у нашој средини су у односу према ОСИ
доминантни изолација, сажаљење и доброчинства.
Овај документ базира се на принципима:
1. Поштовање људских права – Особе са инвалидитетом имају слободу утицаја на одлуке и
избор који утиче на њихове животе.
2. Забрана дискриминације – Борба против дискриминације и маргинализације – повећање
Једнаких могућности за особе са инвалидитетом кроз обезбеђивање приступа основним
правима, услугама и ресурсима.
3. Афирмативна акција;
4. Поштовање различитости – Признавање и пружање подршке различитости‐знање и животно
искуство, као и допринос који особе са инвалидитетом могу да дају друштву, треба да буду
признати и вредновани
5. Социјална интеграција – Веће учешће и социјална укљученост – програми, услуге и објекти
Треба да буду на располагању особама са инвалидитетом и потпуно приступачни.
6. Једнаке могућности – Особе са инвалидитетом
имају иста права као и остали грађани и морају имати и једнаке могућности да та права и
остваре (учешће у друштвеном животу, културном, економском и политичком животу заједнице, као и приступ свим структурама, процесима
и ресурсима како би се наведене могућности и
оствариле)
7. Приступачност – Изградња приступачности
друштва уклањањем баријера –решавање питања приступачности и мобилности у контексту
једнаких могућност и и права на учешће.

9. ПРИОРИТЕТИ
Подизање свести
Један од веома битних разлога за лош положај ОСИ
је недовољно развијена свест о њиховим правима,
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потребама и могућностима, како у укупном друштвеном окружењу тако и код самих ОСИ. У друштву је
ниво свести о могућностима ОСИ изразито низак.
Разлог за то су ставови овог приступа који истиче неспособност ОСИ, њихову зависност од других људи,
а као једино решење положаја ОСИ види у социјалним давањима и смештају у затворене институције.
Највећи број ОСИ је окован предрасудама од стране
околине, као и комплексима који су последица уврежених ставова да су ОСИ неспособне за самосталан
рад и живот, па су они углавном затворени у својим
становима и кућама и нити покушавају, нити имају
довољно подршке да покушају да постану активни
чланови друштва. Овакву ситуацију појачава недостатак ресурса заједнице за ОСИ као што су: сервиси
подршке, приступачна околина, приступачне информације, адекватна помагала … За то је неопходно
веће ангажовање свих друштвених актера у општини
како би се остварила основна људска права ОСИ.

Сервиси подршке
Живот ОСИ углавном се састоји у задовољавању
основних потреба, хигијена, чување и нега, док се
радни и креативни ангажмани своде на скромне појединачне активности. Још увек нису обезбеђене службе подршке како би се повећао ниво самосталности
у свакодневном животу (персонална асистенција, не
постоји прилагођен превоз за особе са инвалидитетом). Не постоје информације на Брајевом писму.
Такође немамо примера да се у Пожаревцу користе
пси водичи за особе са оштећењем вида или пси помагачи за особе са моторичким сметњама.
Да би се избегло стварање низа непотпуних и испрекиданих услуга потребно је обезбедити континуитет у услугама за време трајања потребе, посебно
онда када се решавају развојне и дугорочне потребе. Социјалне услуге треба да обухвате целокупни
животни циклус од раног детинства до зрелости, од
периода образовања до запошљавања, од запошљавања до пензије. На прелазима из једног кључног
периода у други може се појавити потреба за додатне специфичне услуге подршке нпр. образовање и
рехабилитацију.
Спектар услуга које су потребне у локалној заједници за особе са инвалидитетом: рана детекција
и интервенција, јаслице и предшколско образовање,
образовање за све узрасте, здравствена заштита,
рехабилитација (у ширем смислу), стручна обука,
посредовање и приступ запошљавању, становање,
саветовање (у ширем смислу), слободно време спорт,
приступачан превоз.

Приступачност
Приступачност је општи термин који се користи
како би се описао степен до којег су физичко окружење, превозна средства, информације и комуникације,
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односно објекти, робе и услуге приступачни највећем
броју људи. Када говоримо о особама са инвалидитетом и њиховом праву приступа физичком окружењу,
услугама и производима, приступачност се повезује
са подручјем људских права и разним правним механизмима њихове заштите, а истовремено се повезује
са термином „Универзални дизајн“ који подразумева
приступачност свим људима без обзира на то да ли
имају неки степен инвалидитета или не.
Приступачност се у пракси односи на физичку и
информациону приступачност.
Физичка приступачност подразумева омогућавање приступа физичком окружењу, услугама и средствима превоза.
Информациона приступачност подразумева
остваривање права на информисање и комуникацију у складу са потребама појединих категорија особа
са инвалидитетом, уз развој и коришћење асистивне
технологије. Посебан сегмент у смислу информационе приступачности представља приступ ванредним
ситуацијама, приступачни протоколи и информативне услуге путем којих се може на адекватан начин
изаћи у сусрет потребама особа са инвалидитетом,
нарочито у случајевима потребе за евакуацијом –
упозорења, СОС телефони, приручници на Брајевој
азбуци и сл.
Приступачност изграђеној околини, информацијама, комуникацијама и транспорту је недовољна. То
је кључна област у стварању услова за једнако учешће особа са инвалидитетом у свим сферама живота.
Иако је учињено нешто задњих година није довољно
за самосталан живот ОСИ. Још увек није потпуно
приступачна ниједна основна и средња школа, као ни
факултети. Дом здравља је делимично приступачан.
Потребно је осигурати приступ особама са инвалидитетом њиховом животном окружењу, средствима
јавног превоза, институцијама, услугама, системима
комуникације и информацијама у складу са њиховим
потребама.

Партиципација
Партиципација особа са инвалидитетом у друштву подразумева да поједина решења у пракси
морају свакој групацији особа са инвалидитетом
омогућити да обликују, изражавају и реализују своје
основне развојне потребе као и посебне интересе, да
имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета, а пре свега да имају право на различитост.
Чињеница је да су особе са инвалидитетом и даље
ограничене у остваривању основних права, права на
слободно кретање, на избор места и начина живота
и пуни приступ културним, рекреативним и спортским активностима, право на учешће у политичком
и јавном животу, право на самозаступање кроз организације лица са инвалидитетом, уклањање административних препрека, обезбеђивање квалитетних
услуга у заједници, укључујући и приступ услугама
у заједници.
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Образовање
За децу са инвалидитетом предшколског узраста
нису обезбеђене све неопходне претпоставке за предшколско организовано образовање у вртићу. У Пожаревцу постоје одељења деце са сметњама у развоју
У ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Свети Сава“.
Министарство просвете РС кроз пројекат „Инклузивно образовање“ настоји да у школски систем уведе
правило да свака особа мора да буде уважавана, а да
се различитости разумеју као богатство. ОСИ требају
имати доступно, квалитетно, инклузивно, бесплатно основно и средње образовање на равноправној
основи са другим особама у заједници. Акценат је
стављен на сагледавање потреба сваког детета и проналажење начина и пружања подршке за обезбеђивање пуне укључености, односно остваривања права
детета. Циљ инклузивног образовања је уклањање
свих видова баријера и дискриминације које би се
односиле на пол, националну припадност, верско и
социо‐економско порекло, сметње у развоју и инвалидитет, здравствено стање или било које друго лично својство појединца. Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања у августу 2009.
године, у Републици Србији су створени услови да се
кроз системску и институционалну подршку омогући
успешно укључивање и напредовање сваког детета
у процесу образовања. У том смислу, једна од најважнијих активности, а на основу чл. 89. овог Закона
јесте доношење Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику.
Једном броју деце неопходна је додатна подршка,
како би се отклониле препреке и обезбедило њихово
укључивање и напредовање током образовног процеса. Деци се, услед социјалне ускраћености, сметњи
у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других
разлога, пружа додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити.
Делокруг рада Интерресорне комисије односи се
на процену – целовит индивидуализован приступ,
заснован на једнаким могућностима у сагледавању
потребе детета и ученика са циљем да се пружањем
одговарајуће подршке омогући друштвена укљученост кроз приступ правима, услугама и ресурсима.
Интерресорна комисија врши процену потребе за
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком
основу сваком детету из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи
у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других
разлога потребна додатна подршка у образовању,
здравству или социјалној заштити.

Запошљавање
Посебно осетљива група на тржишту рада су
ОСИ.
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Особе са инвалидитетом
ОСИ на територији Браничевског
округа

Укупно
68

Жене
27

114

52

Подаци са евиденције НСЗ, Филијала Пожаревац
Према евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац на територији Града
Пожаревца број особа са инвалидитетом је 68, што
чини 59,64% од укупног броја лица евидентираних
у НСЗ Браничевског округа

Ресурси
Важни ресурси Града Пожаревца:
Установе Социјалне заштите:
Центар за социјални рад
Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Дом здравља Пожаревац
Болнички центар Пожаревац
Организације ОСИ
Постојеће услуге за особе са инвалидитетом, за
које треба обезбедити наставак пружања и развијања
услуга:
1. Центар за социјални рад- додатак за помоћ и
негу другог лица
2. Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – дневни боравак
3. Удружења ОСИ- организовање друштвеног
живота, самопомоћ, психосоцијална подршка
и сервиси: Преводилачки сервис за српски знаковни језик, Лични пратилац детета, Персонални асистент, Педагошки асистент.
4. Школовање деце са сметњама у развоју у месту
становања, уз обезбеђен ЛПД и путне трошкове
5. Дом за стара и пензионисана лица „Хомољски
рај“
6. Патронажна служба
7. Помоћ у набавци ортопедских помагала
Услуге за које недостају:
• Дневни боравак за одрасле и старије ОСИ
• Специјални ( прилагођен ) превоз са ОСИ
• Саветовалишта
• Израда централне базе података
• Програм оспособљавања и запошљавања ОСИ
• Перипатолошке обуке
• Програм становања уз подршку
• Ресурс центар – Заступљеност свих профила
дефектолога
• Викенд боравак и краткотрајни смештај
• Хранитељи специјализовани за децу ОСИ
• Центар/програм ране интервенције
• Помоћ у кући за ОСИ
• Становање уз подршку
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10.SWOT АНАЛИЗА ГРУПЕ ОСИ
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

1. Недостатак финансијских
средстава
2. Сиромаштво ОСИ
1. Мотиви ОСИ
3. Непознат прецизан број ОСИ
2. Подршка локалне
4. Слаба законска регулатива
заједнице 3.Људски
5. Недостатак информација
ресурси и просторни
6. Неразвијена свест једног броја  
капацитети
ОСИ о властитим правима
4. Бројност циљне групе
7. Неповезаност сектора
5. организације ОСИ
7. Затварање у породице
8. Недовољно сервиса подршке
11. Неедукованост ОСИ
МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

1. Укљученост
корисника
2. Побољшање
информисаности
3. Пројекти и конкурси
за донације
4. Развој услуга за
помоћ
5. Побољшање
информисаности
6. Укључивање свих
сектора друштва

1. Архитектонске баријере
2. Неактивност ОСИ
3. Недовољно развијена свест
околине
4. Предрасуда околине
5. Сиромаштво у друштву
6. Неодрживост програма
7. Лоша законска решења

11. Праћење, извештавање и оцена реализације
Акционог плана
Праћење је систематска активност прикупљања
података и информација потребних за мерење успеха
реализације планираних активности, програма, као
и остварења постављених циљева. Планом су предвиђени квалитативни и квантитативни индикатори
као јединице мере успеха активности и појединачних
циљева. Извештај о праћењу реализације Акционог
плана представља основ за анализу и оцену квалитета плана, реалности његових елемената и његову
ревизију.
Градско веће Града Пожаревца формираће радну
групу за процену извршења ЛАП, најкасније у години пре истека важења актуелног ЛАП, са циљем
да иста утврди методологију процене планираних и
реализованих активности као и да изради завршни
извештај о остварености циљева предвиђених ЛАП
у периоду од 2021–2025. г.

‐Постојање базе података по
исказаним потребама ОСИ
Организације
‐Извршена анализа свих
ОСИ
потреба ОСИ

Удружења ОСИ;
ЛС;

Буџет РС Буџет ПО
Пројекти/поклони/
донације

Буџет РС Буџет ПО
Пројекти/поклони/
донације

Буџет града
– Буџет Републике
Србије
– Донатори

Извор/и
финансирања

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Период за
реализацију
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Приоритет 2: Развијање сервиса подршке за ОСИ
Општи циљ 2.1.: Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника начинити доступним. У складу са савременим међународно- прихваћеним
методама процене инвалидности и потреба.

1.1.3.Формирање базе података ОСИ

-На нивоу НВО води се евиденција
ОСИ који су заинтересовани за за
одређену врсту подршке или услуге
-Сагледавање
потреба ОСИ и њихове зоне
интересовања и мотивисаности

- Извештај о пројектном
начину финансирања
и обиму средстава за
организације и удружења
ОСИ;
- Реализоване активности

‐Врсте и резултати
различитих облика сарадње;
- ЛС, Удружења
- Одржане едукације;
ОСИ,
- Обим средстава за
ЦСР,
различите облике
укључивања ОСИ

- развијени различити облици
мултиресорне сарадње;
-одржаване трибине, округли
столови и едукације о ОСИ и
њиховим способностима;
- обезбеђена средства на локалном
нивоу у циљу подстицања
укључивања ОСИ.

Носиоци
активности

Индикатори

Очекивани резултати

- У потпуности развијен пројектни
начин финансирања организације и
удружења ОСУ на локалном нивоу
1.1.2.Оснаживање организација и удружења
-Одржане едукације о правима и
ОСИ у
положају ОСИ
заступању њихових интереса и даљег развоја
- Укључе организације и удружења
и праћења унапређења ОСИ
ОСИ у различите
Облике сарадње у вези унапређења
њиховог положаја

1.1.1.
Подстицање даљег укључивања особа са
инвалидитетом у све друштвене токове,
посебно на локалном нивоу.

Мере/Активности

Приоритет 1: ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ
Општи циљ: 1.1. Питање положаја ОСИ уградити у опште развојне планове уз изградњу институционалног оквира операционализацију мултисекторске и мултиресорне сарадње на
активностима планирања и праћења политика у овој области

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 2021–2025.
24. децембар 2020.
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Лс,
ДЗ и други органи
и организације,
Удружења ОСИ

‐Буџет ЛС
‐средства донатора, Поклони

‐Буџет ЛС
‐средства донатора, Поклони

-Буџет РС
‐Буџет ЛС
‐средства донатора, Поклони

континуирано

континуирано

континуирано

Буџет ЛС, Средства донатора,
континуирано
Поклони
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Приоритет 3: Приступачност
Општи циљ 3.1.: ОСИ осигурати приступ изграђеном окружењу, приступачном превоз, информацијама, комуникацијама и услугама намењеним јавности, а кроз развој и спровођење
плана уклањања баријера и изградње приступачних објеката и услуга.

2.1.4. осигурање свеобухватности здравствене
заштите ОСИ

- Промоција здравља и
превенција болести на
локалном нивоу трајна
активност, -Лечење и
рехабилитација ОСИ у
складу са потребама и
могућностима
-задовољство корисника
пруженом услугом

2.1.3.
Осигурање приступачности социјалним,
здравственим и другим услугама без
архитектонски, организационих, програмских и
комуникационих баријера
- Континуирана
промоција здравља
и превенција
болести на свим
нивоима;
- Рана дијагноза,
лечење и адекватна
рехабилитација
ОСИ;

‐Број установа социјалне
заштите у којима је
Сви органи и
-Обезбеђен простор
обезбеђена приступачносторганизације
без баријера
Врсте и начини
у сарадњи са
-Едуковани
обезбеђивања прилагођених
Удружењима ОСИ
пружаоци услуга
формата информација и
нових технологија

2.1.2. Припрема неопходне документације која
је потребна за почетак услуге која је везана за
формалне и структуралне стандарде (зграда,
кадрови, одлуке, правилници и сл.)
‐ЛС,
-ЦСР
-Удружења ОСИ

-Одржане едукације
-врста и број пружаоца
услуга –број лиценцираних
пружаоца услуга,
-Задовољство корисника
пруженим услугама

- Дневни боравак за
одрасле и старије
ОСИ,
- Викенд боравак
и краткотрајни
смештај,
-Становање уз
подршку

2.1.1.Примена Закона и подзаконских аката о
социјалној заштити уз постојање плурализма
пружаоца услуга социјалне заштите

‐ЛС,
-ЦСР
-Удружења ОСИ

-Одржане едукације
-врста и број пружаоца
услуга,
-Задовољство корисника
пруженим услугама

-Организовани
сервиси:
-За рану
интервенцију
-Преводилачки
сервис за српски
знаковни језик,
-Лични пратилац
детета,
-Персонални
асистент,
-Педагошки
асистент,
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ЛС,
Установе културе,
Штампани и
електронски
медији, спортски
центри, Туристичка
организација,
Удружења ОСИ

Остварено право
на информисање
и комуникацију
у складу са
потребама
ОСИ, развој
и коришћење
асистивних
технологија,
носиоци јавног
медијског
сервиса емитује
програме
водећи рачуна
о потребама
ОСИ, као што су
потребе глувих,
наглувих.
Приступачне
протоколе и
информативне
услуге у
ванредним
ситуацијама

- Створена приступачности у
постојећим спортским објектима,
и објектима спортских клубова –
Инсталирани натписи на Брајевом
писму и звучне сигнализације у
спортским и културним установама,
Примењени технички и технолошки
формати у ТВ програму, адаптирани
веб сајтови ЈП и установа на локалном
нивоу у правцу приступачности.

Буџет РС
Буџет ЛС
Пројекти, поклони,
донације

Буџет РС, Буџет ЛЈ,
пројекти, поклони ,
донације

континуирано

Континуирано
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Приоритет 4.: Партиципација
Општи циљ 4.1.: Омогућити ОСИ да обликују, изражавају и реализују своје основне развојне потребе и посебне интересе, да учествују у свим процесима доношења одлука које их
се тичу, да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета, а пре свега да имају право на различитост

3.1.2. развијање и примењивање техничких
и технолошких формата у телевизијском
програму, културним, спортским,
туристичким и другим садржајима за
несметано праћење од стране ОСИ

3.1.1. Праћење имплементације Закона о
планирању и изградњи

ЛС, Предузећа и
компаније које врше
саобраћај из свих
грана саобраћаја,
Удружења ОСИ

- Извештај о
поштовању
стандарда
приступачности
при изградњи и
реконструкцији
објекта,
Одржане едукације,
Уклањање баријера
трајна активност,
У складу са
расположивим
средствима.
Обим планираних
средстава за намене
приступачности

-Обезбеђено поштовање стандарда у
изградњи и реконструкцији објеката, Спроведене едукације ЛС, инжењера,
архитеката и других стручњака у
различитим областима у смислу
приступачности
-Уклоњене баријере у јавним службама,
јавним објектима, предшколским и
школским установама, саобраћајној
инфраструктури и превозним
средствима у јавном превоз у свим
гранама саобраћаја.
Инсталирани натписи на Брајевом
писму и прописана светлост, тактилна
и звучна сигнализација у објектима од
општег интереса.
Планирање и обезбеђивање средстава
за намене приступачности
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Буџет РС
Буџет ЛС
Пројекти, поклони,
донације

- рекреативне и спортске активности
које организују ОСИ
- Учешће ОСИ у спортско
рекреативним садржајима у којима
учествује неинвалидна популација
-број спортско рекреативних
активности
-задовољство корисника

4.1.1.
Оснаживање ОСИ за учешће у политичком и
јавном животу,
- мотивисати жене и младе из групе ОСИ да
учествују у политичком и јавном животу

4.1.2.Оснаживање ОСИ за учествовање
у спортско рекреативним и културним
дешавањима

Буџет ЛС

Буџет РС

Васпитно
образовне
установе и
Удружење ОСИ

Буџет РС
Буџет ЛС
Пројекти, поклони,
донације

континуирано

континуирано

континуирано
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Приоритет 6: Запошљавање
Општи циљ 6.1.: Повећана запосленост особа са инвалидитетом

5.1.1. Имплементација Закона о основама
система образовања и васпитања и развијање
образовања на инклузивним принципима

-Едуковани и оснажени запослени
у систему образовања и васпитања
-Информативна кампања о правима
и могућностима деце са сметњама у
развоју
- запослени у систему васп. и обр.
упознати са асистивном технологијом
која је примењива у раду са децом са
сметњама у развоју
- одржане едукације
-повећан степен информисаности,
Обезбеђени стручњаци који поседују
специфична знања алтернативним
облицима комуникације у области
образовања

Приоритет 5.: Образовање
Пројекти, поклони,
Општи циљ 5.1.: Развити политике мера и применити програме у области образовања, које ОСИ пружају једнаке могућности и подстичу
донације
самосталност, лични развој и инклузију

Удружења ОСИ

Буџет РС
Буџет ЛС
Пројекти, поклони,
донације

- За глуве и наглуве особе обезбеђено
превођење изборних кампања на
знаковни језик, обезбеђена тајност
гласања за слепе особе, као и
архитектонска приступачност бирачких
места
Удружења ОСИ
- Кандидатура жена и младих у
политичком изборном процесу
- припрема и едукација за изборе
- извештаји о учешћу ОСИ у изборним
процесима
-Број жена и младих ОСИ у изборном
процесу
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континуирано

континуирано
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На основу чл. 32. став 1. тачка 6) и 66. ст. 1. и 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 38) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

Буџет РС
Буџет града Пожаревца
‐Средства донатора

Буџет РС Буџет града
Пожаревца
‐Средства донатора

-ЛС
‐Удружења и
организације ОСИ
‐НСЗ
‐Предузетници
/послодавци

-ЛС
– Удружења и
организације ОСИ
‐ НСЗ
‐ Предузетници
/послодавци

Примењене савремене мере
и активности професионалне
рехабилитације – Постигнути
сви нивои знања о спровођењу
политике запошљавања ОСИ
Спроведене мере активне политике
запошљавања ОСИ на територији
града Пожаревца
Извештај о мерама и активностима
Број укључених ОСИ

Испитане могућности, капацитети
исплативости заснивање предузећа
за професионалну рехабилитацију
и запошљавање ОСИ
-Повећан број ОСИ упознатих са
концептом каријерног вођења
Број послодаваца који су упослили
лица са инвалидитетом

6.1.1.Подстицање послодаваца
за запошљавање ОСИ
6.1.2. Повећан број послодаваца
Који упошљавају ОСИ
6.1.3. испитивање могућности и капацитета
за формирање Социјалног предузећа и
организације

6.1.4. испитивање могућности каријерног
вођења на територији града ПО

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по реадмисији за период 2021–2025, који
је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по реадмисији
за период 2021–2025.

УВОД
Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији?
У овом документу се под процесом локалног акционог планирања, унапређења положаја избеглих,
интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника по реадмисији, подразумева процес доношења одлука о
томе које промене значајне за живот избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији
намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу
у току наредне четири године.
Избегла и интерно расељена лица – сва лица која
су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору бивших
југословенских република и бомбардовања Косова
и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али
и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме
настале у току избегличког статуса.
Избеглица1 је, према Конвенцији УН о статусу избеглица (1951) особа, која из основаног страха да ће
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бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или
због политичког уверења, напустила своју државу и
не може, или због поменутог страха, не жели да се
у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967.
године проширен и на особе које су биле изложене
ратним страдањима или другим облицима насиља и
зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју
државу.
Статус избеглице у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције признаје у складу са
Законом о избеглицама („Службени гласник РС“,
број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 ‐ СУС
и „Службени гласник РС“, број 30/10).
Интерно расељено лице2 је оно лице, које је било
присиљено да напусти свој дом, али је остало унутар граница своје државе. Разлози због којих је било
присиљено да напусти свој дом могу бити различити:
рат, насиље, угрожавање људских права, политички
прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налази у оквиру граница своје
земље, могућности његове међународне заштите
су ограничене. Иако га, за разлику од избеглице, не
штити Специјална конвенција УН, и даље га штите
национални закони, међународно хуманитарно право
и међународни правни aкти у области људских права.
Повратник по основу споразума о реадмисији3 је
држављанин Републике Србије за чији повратак је
надлежни орган дао сагласност по основу Споразума
о реадмисији, које је закључила Република Србија
и ЕУ. То је лице које је добровољно или присилно
враћено из државе у оквиру ЕУ, у којој је неосновано боравило (одбијен захтев за азил, истекла виза) у
земље порекла.
Споразумом између Републике Србије и Европске
уније о реадмисији, лица која незаконито бораве на
територији ЕУ, а који је ступио на снагу 01. јануара
2008. године, уговорне стране су регулисале процедуру повратка особа које не испуњавају или више не
испуњавају услове за улазак или боравак на територији државе уговорнице.
Спречавање нелегалних миграција и прихват и
интеграција повратника по основу Споразума о реадмисији су један од услова за стављање Републике
Србије на Белу шенген листу.ђ
У циљу испуњавања својих обавеза Влада Републике Србије усвојила је Стратегију реинтеграције
повратника по основу Споразума о реадмисији 13.
фебруара 2009. године, („Службени гласник РС“,
број 15/09). Усвојен је и Акциони план за спровођење
Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за период 2009. и 2010. године.
Тражиоци азила/ лица која траже азил и Мигранти у потреби без утврђеног статуса – нису на рути
територије Града Пожаревца те нису ни обухваћени
ЛАП-ом.
У случају промене ситуације на територији Града
Пожаревца, а која се односи на наведена лица овај
акт ће бити ажуриран у односу на дату ситуацију.
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Локални акциони план за унапређење положаја
избеглица, ИРЛ и повратника по реадмисији доноси
се на период од 4 године (2021–2025), са детаљном
разрадом активности, периодом реализације, очекиваним резултатима, индикаторима, потребним
ресурсима, носиоцима активности, партнерима у
реализацији и потребним буџетом.

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
О УСВАЈАЊУ ЛАП-a
ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА/ЦАМА
У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ЛАП-А
Одлуком Градског већа Града Пожаревца основан
је Савет за миграције а за потребе израде Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији, коришћени су ресурси овог савета. Њега чине
представници/це локалне самоуправе као носиоци
процеса и формални доносиоци овог документа,
укључујући повереника за избеглице и институције
система које се на локалном нивоу баве питањима
миграција.
Улога Савета за миграције је да:
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима по реадмисији;
• Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
• Примењује усвојене методе планирања током
процеса планирања;
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са
различитим релевантним локалним и републичким актерима;
• Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
• Ради на писању завршног документа;
• Иницира јавну расправу о нацрту документа и
допринесе да финална верзија буде предложена
Скупштини Града на усвајање.
• Унапреди сопствене капацитете за планирање
кроз одговарајуће обуке.
Захваљујемо се свим члановима/ицама Савета за
миграције Града Пожаревца на учешћу у процесу
израде ЛАП као и Радној групи за израду Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији
за период 2021–2025.

САЖЕТАК – РЕЗИМЕ
Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица, повратника по
основу Споразума о реадмисији за период од 2021–
2025. године је стратешки документ Скупштине Града Пожаревца усвојен на седници, Скупштине Града
Пожаревца дана 2020. године.
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ОПШТИ ЦИЉ овог документа је: Побољшати
социјално-материјални положај избеглих, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији Града Пожаревца решавањем
њихових стамбених потреба и подстицањем економског оснаживања.
У остварењу ових циљева тренутне активности су
усмерене на побољшање стања, положаја избеглих,
ИРЛ и повратника по реадмисији, а све због даљег
развијања ЛАП у Граду, односно развијање одрживих структура који ће подржати његову примену и
праћење у процесу доношења одлука у Граду на свим
нивоима.
У оквиру наведеног општег циља, овим акционим
планом утврђују се следећи оперативни – СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
С.Ц. 1.1.
У периоду од 2021. до 2025. године стамбено
збринути најмање 30 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума
о реадмисији изградњом станова за закуп са могућношћу откупа.
С.Ц. 1.2.
У периоду од 2021. до 2025. трајно решити стамбено питање за најмање 5 породица избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији кроз изградњу монтажних кућа са
окућницом.
С.Ц.1.3.
У периоду од 2021. до 2025. године стамбено
збринути најмање 5 породица избеглих, интерно
расељених лица, повратника по основу споразума
о реадмисији откупом одговарајућих домаћинстава
са окућницом.
С.Ц.1.4.
У периоду од од 2021. до 2025. године трајно
решити стамбено питање за најмање 10 породица
избеглих, интерно расељених лица и повратника по
основу споразума о реадмисији, кроз доделу пакета
грађевинског материјала за адаптацију – побољшање
услова становања или завршетак изградње стамбеног
објеката.
С.Ц.1.5.
У периоду од од 2021. до 2025. године економски
оснажити најмање 10 избеглих, интерно расељених
лица и повратника по основу споразума о реадмисији
кроз програме доходовних активности у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије, Националном службом за запошљавање и
донаторима.
С.Ц. 1.6.
У периоду 2021. до 2025. године побољшати информисаност представника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област миграција
(избеглих, ИРЛ лица и повратника по основу споразума о реадмисији) и омогућити континуирано спровођење активности на разумевање културолошких
различитости наведених лица кроз организовање
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фокус група, трибина, округлих столова и радионица
усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању њихових потреба.
С.Ц.1.7.
У периоду од 2021. до 2025. године омогућити
јачање капацитета институција локалне самоуправе
у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених избеглим, интерно расељеним лица
и повратницима по основу споразума о реадмисији.
Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица, повратника по
основу Споразума о реадмисији, за период од 2021–
2025. године има предвиђене аранжмане за имплементацију који обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово
успешно спровођење. У оквиру локалних структура
разликују се:
а) Структуре за управљање процесом примене
ЛАП
б) Структуре које су оперативне и примењују
ЛАП
Управљачка структура над процесом примене
ЛАП, након његовог усвајања представљаће Радна
група за израду и имплементацију ЛАП који је учествовао у његовој изради. Ова радна група ће, као
део свог будућег рада, направити План управљања
применом Локалног плана.
Оперативну структуру ће чинити институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне
реализације плана и пројеката развијених на основу
ЛАП. У складу са Локалним акционим планом биће
реализована подела улога и одговорност међу различитим актерима у локалној заједници – партнерима
у реализацији. Сваки актер ће у складу по принципу
јавности и транспарентности рада водити одговарајућу
евиденцију и документацију и припремати периодичне
извештаје и информације о раду. Извештај и информације ће бити полазна основа за праћење и оцењивање
успешности рада као и информисање јавности.

ПОГЛАВЉЕ 1:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ
Географски положај и структура
Град Пожаревац налази се у североисточном делу
Србије на осамдесетак километара југоисточно од
Београда, налази се на 44. степену, 37. минуту и 12.
секунди северне географске ширине и на 21. степену,
11. минуту и 23. секунди источне географске дужине,
у седишту Стига, између три реке: Дунава, Велике
Мораве и Млаве .
Територија града Пожаревца простире се на површини од 481 км2, у 25 сеоских и 2 градска насеља
(Пожаревац и велики енергетски центар Костолац ).
Град је како привредни и културни, тако и административни центар и седиште Браничевског округа,
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а територијално се додирује са градом Смедеревом
(дужина границе 30 км), општинама Велико Градиште (17 км), Мало Црниће (17 км), Жабари (4 км) и
са општинама Ковин и Бела Црква на северу.

1. Демографски подаци
Становништво

Кључне карактеристике демографске слике града
Пожаревца:
По попису из 2011. године у граду Пожаревцу, на
површини од 481км2 живи 75.334 становника, тако да
је просечна густина насељености 156,6 становника
по км2 .
У градском подручју живи 71,3% укупног становништва, а 28,7% у приградском подручју; драстична
је разлика у насељености територије града и села,
што осликава однос насељености између најбројније
месне заједнице Бурјан у којој живи 7700 становника и сеоске месне заједнице Набрђе, која је удаљена
од центра града око 9,5 км, у којој живи само 367
становника.
Ако се упореде подаци пописа 1961, 1971, 1981,
1991, 2002, са подацима из 2011. године кретање становништва показује следеће тенденције:
– стално повећање са изразитим растом у периоду
од 1961. до 1971. године, док у периоду 1991-2002.
године број становника пада за 9.776 – знатно бржи
пораст градског становништва у односу на сеоско и
приградско, нарочито у периоду од 1961. до 1971.
године, када се механичким приливом број увећава за
16.053 становника, док је у истом периоду годишњи
пораст становништва општине 7.335. Тај миграциони
тренд се наставља и у новијем периоду (1991–2002)
али се услед миграције становништва у иностранство
и пада наталитета укупан број становника смањује.
Становништво према полу и старости по попису
2002. и 2011. године.
Старосна
доб
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84

Мушко
2002
1898
2171
2207
2365
2539
2612
2482
2249
2391
3020
2891
1810
1776
1825
1759
1070
330

Мушко
2011
1814
2029
2051
2272
2278
2424
2602
2680
2524
2340
2493
3034
2741
1576
1345
1141
665

Женско
2002
1894
2080
2213
2359
2446
2678
2541
2370
2399
3044
3008
1961
2143
2312
2396
1777
625

Женско
2011
1697
1974
2009
2243
2306
2344
2530
2725
2574
2468
2517
3212
3088
1946
1865
1739
1229

Укупно
2002
3792
4251
4420
4724
4985
5290
5023
4619
4790
6064
5899
3771
3919
4137
4155
2847
955

Укупно
2011
3511
4003
4060
4515
4584
4768
5132
5405
5098
4808
5010
6246
5829
3522
3210
2880
1894

Старосна
доб
85 и више
Непознато
УКУПНО

Мушко
2002
170
405
38.932

Мушко
2011
267
36.276

Женско
2002
249
437
35.970
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Женско
2011
592
39.058

Укупно
2002
419
842
74.902

Укупно
2011
859
75.334

Према попису из 2011. године просечна старост
становника Пожаревца је била 42,75 година (41,5
мушкарци, 44 жене)
· Стопа наталитета је 9,44
· Стопа опште смртности има средње вредности
14,89
· Од укупног броја, пунолетно становништво броји 61.093, док је предшколске деце било 14.241.
· Према активности 29.909 лица се убраја у активно становништво.
· Од укупног броја становника, 91,3% чини српско становништво. Поред српског становништва
на подручју града Пожаревца живе и : Албанци,
Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи, Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци,
Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци.
· Становништво Града Пожаревца према националној или етничкој припадности по попису
2002. и 2011. године.
Националност
Срби
Црногорци
Југословени
Албанци
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Мађари
Македонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Чеси
Остали
Нису се изјаснили
Регионална припадност
Непознато
Укупно

2002
68.779
262
275
21
4
33
2
109
67
174
39
13
2.603
95
12
2
6
48
8
117
5
61
400
10
1.757
74.902

2011
66.801
160
71
8
10
35
1
177
56
168
42
18
3.868
91
11
3
10
38
6
109
90
1267
10
2.284
75.334

Према попису из 2002. године, смањује се удео
лица који се декларишу као Срби (91.83% – 2002. и
88.7 – 2011), Рома је 5,2 (2002. године је било 3,48%),

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

а осталих 4,665, односно 6,2% што је повећање у односу на 2002, када је на територији Града Пожаревца
пописано 4,69% лица осталих националности, лица
која се нису изјаснила или су се изјаснила према регионалној припадности.

Образовање

Мрежу образованих установа у граду Пожаревцу
чине: 1 предшколска установа, 8 основних, 7 средњих и 1 виша школа струковних студија, 1 факултет.

Образовна структура становништва

Према попису становништва из 2011. године
2,39% становништва града Пожаревца нема основно
образовање, 60,02% становништва старијег од 15 година има средње, више или високо образовање што је
за 1,5% веће учешће у односу на стање у Републици
Србији тј. квалификациона структура у делу средњег
и вишег образовања је изнад републичког просека.
Према подацима РЗС , структура становништва
старог 15 и више година према степену стручне
школске спреме, може се закључити да је:
v2,3% становништва без школске спреме
v20,3% има завршену основну школу
v39,7% становништва је са завршеном средњом
школом
v4,48% има више, а 6,57% високо образовање

Људски ресурси
Структура запослених по секторима

Према последњем податку Републичког завода за
статистику Србије, у 2015. години на подручју града
Пожаревца је било запослених укупно 22.277 лица,
од чега у укупној привреди 18.342, док је број предузетника и лица запослених код њих 3.257.

Структура незапослености

Број незапослених лица и активних незапослених
лица се у периоду од 2010 – 2013. године кретао у интервалу 5.052 до 5.397. Број активних незапослених
лица се кретао у распону од 4.515 до 4.787. Оно што
је интересантно је чињеница да се у посматраном
периоду између 7.0% и 16.3% незапослених лица
изјаснило да није способно за тражење посла (односно рад) тј. сваки незапослени се изјашњава као
привремено неспреман на рад.
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 25–29 која у укупном
броју незапослених учествује са 15,8%.У квалификационој структури незапослених највеће учешће имају лица са четвртим степеном стручне спреме и они
у укупном броју незапослених учествују са 26.3%
(2013. године). Уочава се тренд раста учешћа ових
лица са 25.4% на крају 2010. године на данашњих
26.3%, што је раст од 0,9% у последње 3 године.
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Подаци о незапослености и запошљавању по полу
(октобар 2020)
Незапослена
лица
Укупно Жене
Пожаревац 2552
1570
Костолац 862
581
Град/
Општина

Запослени са
евиденције
Укупно Жене Укупно Жене
177
116
78
59
56
35
30
22
Непријављена

Извор: Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац

Пензионери

Тренд старења становништва се огледа и у порасту броја пензионера, те ове године бележимо укупно
чак 16.513 лица која су ово право остварила по свим
основама (из радног односа, самосталних делатности, пољопривредници…). Укупан број пензионера
који су ово право остварили из радног односа на
територији Града Пожаревца 2008. године је за 129
већи него у 2007. години, док је укупан број 2013.
године за 742 већи него 2010. године.

Привреда

Град Пожаревац спада у развијено подручје у Републици, али је степен развијености општина Браничевског округа крајње асиметричан.
На једној страни се издваја развијени Град Пожаревац, док су у групи од 7 неразвијених oпштина
екстремно неразвијене општине Жабари и Мало Црниће. Најтеже последице вишегодишњег неравномерног развоја су демографско пражњење простора
града, миграциони токови, негативан природан прираштај становништва и остале негативне промене у
популационој структури. Град Пожаревац спада међу
развијена подручја у Србији и има релативно добро
развијену привредну структуру, која је више структурна. Доминантне привредне гране су: енергетика,
рударство и прехрамбена индустрија.
Према званичним подацима Агенције за привредне регистре, на подручју града Пожаревца, на дан 9.
9. 2013. године, регистровано је 684 привредних друштва, 2.134 предузетника, 229 удружења и 118 спортских удружења и савеза. Индустрија је заступљена са
разноврсном производњом: прехрамбена индустрија,
енергетика, металска индустрија, индустрија грађевинског материјала, текстилна индустрија, производња пића, сточне хране, графичка индустрија и сл.
Индустрија запошљава око 66% укупно запослених
у привреди. У области индустрије регистровано је
93 предузећа која послују у 36 привредних грана.
Уколико се наведени подаци, поред података о
примањима и осталих релевантних показатеља, посматрају у контексту развијености општина, можемо рећи да Град Пожаревац спада у ред развијених
општина у Србији. Са друге стране, евидентно је да
постојећа старосна структура становништва Пожаревца указује на потребу планирања драстично већих
буџетских фондова за сервисирање пензија и лечења
старијих грађана у годинама које долазе.
Поред јачања економије, за подручје Браничевског
округа карактеристичан велики број лица на раду у
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иностранству може бити добар ресурс за стварање
одрживе основе, али је неопходно стварање услова
за њихов повратак.

Од 1992. године на територији општине Пожаревац боравило је 3.500 избеглица, а према попису од
2004/05 формалан избеглички статус има 584 лица.

Правни оквир Града Пожаревца

Подела по старосним групама (УНХЦР стандарди)
и полу

Правна овлашћења града Пожаревца чине Закон
о локалној самоуправи и Статут града Пожаревца.
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник,
Градско веће и Градска управа. Скупштина града је
највиши орган власти, која извршава законодавне
функције и састављена је од 68 одборника. Градско
веће има извршну власт у граду и у њему се налази
12 чланова, с тим да су Градоначелник и заменик
Градоначелника чланови по функцији. Непосредно
је одговорно за предлагање и извршавање одлука и
других аката Скупштине града и стара се о извршењу
и располагању средствима буџета. Градоначелник је
председник Градског већа, представља и заступа град
и наредбодавац је за извршење буџета.
Канцеларија за мигранте формирана је јула месеца 2009. године, и циљу реализације специфичног
циља 2 претходна ЛАП-а. У оквиру канцеларије за
мигранте обављају се послови повереништво за избеглице и послови пружања бесплатне правне помоћи.
Служба повереништва за избеглице формирана
је априла месеца 1992. године и у њој ради један
запослени радник – једно лице са пуним радним временом – социјални радник и повремено добија помоћ
у раду од још једног привремено ангажованог радника. Кроз службу повереништва је од 1992. године
до 2015. године евидентирано 5.500 избеглих и 2.500
интерно расељених лица.
У току таласа избеглица („Олуја“) Пожаревац је
био прихватно-транзитни центар кроз који је прошло, прихваћено и збринуто око 10.000 избеглица, од
којих је део упућен из геронтолошког стационарног
центра са полупокретним и непокретним људима из
Хрватске.
Одлуком Градског већа формиран је Савет за
управљање миграцијама.

ПОГЛАВЉЕ 2:
ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
И ПОВРАТНИЦИМА ПО СПОРАЗУМУ
О РЕАДМИСИЈИ
Избегла лица, подела према држави порекла

152
60 i više

91
61

У категорији интерно расељених од 1999. године
У категорији интерно расељених од 1999. године постоји 2.500 ли
постоји 2.500 лица.
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У структури интерно расељених лица, од 2001.
присутног на нашем подручју 2/3 су припадници етничке групе Рома Ашкалија и Египћана. У овој групи
мање је изражена тенденција миграција и уочљиво је
константно повећање броја лица, првенствено због
великог наталитета. Оваква структура указује на неквалификовану радну снагу са специфичним културолошким миљеом. ИРЛ махом живе у приватном
смештају, сопственом или рентираном. Део неромске
популације делимично је решио своје стамбено питање и запошљавање али је већина, а нарочито Роми,
у изузетно тешком положају са тенденцијом погоршања у основним животним сегментима (становање,
запошљавање, образовање, здравствена заштита...)
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Подаци о броју лица повратника по реадмисији
на подручју Града Пожаревца
2011. година ---- – 45 лица
2012. година ---- – 59 лица
2013. година ------79 лица
2014. година ---- – 29 лица
2015. година ---- – 51 лице
2016. година ---- – 35 лица
2017. година -----10 лица
2018. година ------7 лица
2019. година ------3 лица
УКУПНО ------ – 318 лица
У последњих годину дана повратници по Споразуму о реадмисији се нису јављали повереништву
за евиденцију односно за било какву врсту помоћи.

Ц1(избеглице
и ратом
угрожена
лица)
Бр Општина

ИРЛ
Избеглице попис 2004/2005.

Избеглице попис
2001.
Избеглице попис 1996.
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Данас се њихово активно учешће као удружења
не препознаје, нити се појавило неко ново удружење
које би заступало интересе ове популације.
Избегличка популација нема своје удружење.
Досадашња активност Града на помоћи избеглим
и интерно расељеним лицима одвијала се у делу првог прихвата и обезбеђивању приватног смештаја
након Олује.
Град је 2002. године уступио земљиште у селу
Брадарац и инфраструктурно га опремио у пројекту самоизградње пет дуплекс објеката за десет избегличких породица. Донатор овог пројекта био је
УНХЦР у сарадњи са СДЦ и Комесаријатом за избеглице.
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Спорадична помоћ ишла је и ка Ромској популацији интерно расељених лица у виду давања једнократних новчаних помоћи, прибављање огрева у
зимској сезони и новогодишњих поклон пакетића за
најугроженију децу.
Према подацима Црвеног крста у Пожаревцу, а
који обухватају територију Града Пожаревца и општину Костолац, Народну кухињу користи 850 социјално угрожених корисника, са једним топлим
оброком дневно и 187 пакета хране месечно се дистрибуира у сеоским срединама за социјално угрожено становништво, међу којима су и избегла и интерно
расељена лица.

Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица за период
2009–2012.

Израдом првог стратешког документа 2009. године и његовим усвајањем – Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица, који се односи на период 2009–2012. године,
који је израђен од Савета за управљање миграцијама
и трајна решења и његовим Анексом у 2010. години,
за период од 2010–2012, први пут су постављени јасни општи и специфични циљеви стратешког планирања у решавању постојеће проблематике мигрантских група на територији Града Пожаревца.
Општи циљ овог документа је побољшање егзистенцијалних, социјално-материјалних услова за
интеграцију избеглих и ИРЛ, кроз локалне програме
за трајно решавање стамбеног питања најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица
и унапређење положаја интерно расељених лица и
других социјално угрожених група у граду Пожаревцу, кроз мере олакшавања приступа информацијама
и правима из различитих области живота.
У оквиру наведених општих циљева, акционим
планом утврђени су следећи оперативни – специфични циљеви
СЦ1: У периоду од почетка 2009. до краја 2010.
године изградити 20 станова (16 за избегла и ИРЛ
лица, а 4 за домаће становништво у стању социјалне
потребе).
СЦ2: До краја половине 2009. године формирати
Канцеларију за информисање и правну помоћ избеглим, ИРЛ и домаћем становништву и обезбедити
услове за њен континуиран рад до краја 2012. године
СЦ3: У периоду од почетка 2010. до краја 2012.
год. обезбедити трајно стамбено збрињавање за становнике нерегистрованог колективног центра
• 2009–2011. – уређење локације и опремање одговарајућом инфраструктуром;
• 2011–2012. – изградња стамбених објеката и
смештај избеглих и ИРЛ.
С обзиром на то да су превиђени специфични циљеви били у току реализације или реализовани:
- од 1. 7. 2009. године отворена је Канцеларија за
мигранте, пружање правне помоћи избеглицама,
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интерно расељеним лицима и социјално угроженом становништву;
– у оквиру пројекта „Подршка избеглим и интерно
расељеним лицима у Србији“, који је финансирала Европска унија преко Делегације Европске
комисије у Републици Србији, изграђено је 20
монтажних кућа за обезбеђење смештаја становника нерегистрованог колективног центра,
који су усељени новембра месеца 2010. године
– Одлуком Владе Републике Србије о распореду
средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину, за реализацију Националног инвестиционог плана, Министарству
рада и социјалне политике одобрена су средства
у износу од 50.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Подршка интеграцији избеглих
лица и побољшање услова живота интерно расељених лица у Србији“ који је предложен од
стране Комесаријата за избеглице. Комесаријат
за избеглице је предложио Град Пожаревац за
имплементацију одобреног пројекта, имајући
у виду да је Град Пожаревац усвојио Локални
акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица за период од
2009–2012. године и да је као специфични циљ
1, у побољшању услова живота најугроженијих категорија, предвиђена изградња стамбених
објеката, за социјално становање у заштићеним
условима са 20 стамбених јединица. До реализације овог пројекта није дошло, и ако је локална
заједница у потпуности испунила своје обавезе
према Пројекту и припремила локацију са пратећом документацијом и грађевинску дозволу
за објекат. Због ребалансираних средстава, која
су била предвиђена буџетом Републике за реализацију овог пројекта, исти није реализован.
– у 2010. години доноси се Анекс ЛАП-а за период од 2010–2012. године како би се проширили
специфични циљеви и омогућило учешће на
конкурсима у додели средстава за активности
које нису биле предвиђене ЛАП-ом. Препознате потребе за побољшањем услова живота кроз
доделу пакета грађевинског материјала, као и
потреба радног ангажовања због ниске стопе
запослености избеглица и ИРЛ, условили су
формирање специфичних циљева у Анексу:
Специфични циљ 1: У периоду од почетка 2010.
до краја 2011. године изградити 20 станова за избегла
и интерно расељена лица
Специфични циљ 2: У периоду од 2010–2012.
године унапредити услове становања најмање 6 породица избеглих и интерно расељених, који имају
започете породичне стамбене објекте у сопственом
власништву, обезбеђивањем најмање 6 пакета грађевинског материјала годишње за завршетак тих
објеката.
Специфични циљ 3: У периоду од априла 2010.
године до краја 2012. год. трајно решити стамбено
питање за најмање 10 породица избеглих и интерно
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расељених лица, откупом најмање 10 одговарајућих
сеоских домаћинстава
Специфични циљ 4: До краја 2010. године извршити преквалификацију, доквалификацију и пружити помоћ у запошљавању или самозапошљавању 20
избеглих и ИРЛ лица.
Од наведених специфичних циљева није реализован циљ који се односи на изградњу зграде, с обзиром да нису постојали заинтересовани донатори
(средства донације усмеравана су ка подручјима где
постоје колективни центри, које је требало затворити) и циљ који се односи на откуп сеоских домаћинстава (према пројектима који су обухватали овај
вид решења стамбеног проблема, откупна цена за
сеоска домаћинства кретала се у распону од 5.000 е
до 7.000 е, по којој на нашем подручју није било иста
могуће пронаћи, да у свом саставу имају и окућницу
довољне величине, која би омогућила вишечланој
породици да се бави пољопривредном делатношћу
и од ње приходује).
Локалним акционим план за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији за период 2015–2018–2020 постављен је
Општи циљ и специфични циљеви.
Општи циљ – Побољшати социјално-економске
услове за интеграцију избеглих лица, побољшање
услова живота ИРЛ и омогућавање реинтеграције
повратника по реадмисији кроз програме за трајно
решавање стамбеног питања и економско осамостаљивање и оснаживање најугроженијих породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији на територији града Пожаревца.
У оквиру наведених општих циљева, овим акционим планом утврђени су следећи оперативни – специфични циљеви
СЦ1: У периоду од половине 2015. до краја 2017.
године стамбено збринути најмање 20 породица избеглих лица изградњом 20 станова за закуп са могућношћу откупа
СЦ2: До краја 2018. године стамбено збринути
најмање 10 породица избеглица, интерно расељених
лица и повратника по реадмисији доделом пакета
грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптацију постојећих неусловних стамбених
објеката
СЦ3: У 2015. години унапредити запошљивост 5
лица из популације избеглица, интерно расељених
лица и повратника по реадмисији кроз оспособљавање за ангажовање хранитеља у породичном смештају
СЦ4: У периоду од 2015. до 2018. године најмање
5 жена годишње из популације избеглица, интерно
расељених лица и повратника по реадмисији преквалификовати и оспособити кроз обуку и лиценцирање
за ангажовање у пословима геронтодомаћица
СЦ5: У 2016. години економски оснажити најмање 10 лица избеглица, интерно расељених лица
и повратника по реадмисији из руралног подручја
доделом 10 пољопривредних пакета за основна и
обртана средства
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СЦ6: У периоду од 2017–2018. – економски оснажити најмање 10 жена из популације избеглица, интерно расељених лица и повратника по реадмисији
кроз рад социјалних предузећа.
У периоду од 2015. до 2020. године, реализоване
су следеће активности:
2015
- 2 монтажне куће за избегличке породице из РХП
- откуп једног сеоског домаћинства за социјално
угрожену избегличку породицу из средстава хуманитарне маркице Владе РС
- усељење избеглица у 4 стамбене јединице у Стишкој
2016
- 54 пакета грађевинског материјала за побољшање хигијенских услова становања ИРЛ на
подручју градске општине Костолац, средства
УНХЦР из ИПА 2012 – НВО „Визија“ у процесу
реализације
2017
- реализација програма помоћи пољопривредних
пакета, у оквиру доходовних активности за расељене са КиМ са ИНТЕРСОС-ом, средствима
УНХЦР-а – крупна стока, пластеници, пољопривредна механизација, пчеларство за 9 корисника
- реализацији наставка програма грађевинског
материјала – за побољшања хигијене становања са НВО „Визија“, за ИРЛ са КиМ, за подручје Костолца – за 14 корисника у висини од
2.854.195,00 динара
- пројекат „Подршка побољшању услова живота
присилних миграната и затварање колективних
центара“ усељењем 13 стамбених јединица,
који је реализован у сарадњи ЈЛС, Комесаријата за избеглице и миграције, УНХЦР-а и НВО
„Визија“, 11 стамбених јединица за ИРЛ ромске
популације у Костолцу који су живели у нерегистрованом нехигијенском колективном центру
2018
- Рeализација испорука 9 пакета грађевинског
материјала у оквиру РСП компонента 4 – грађевински материјал
2019
- Вршени су завршни радови у виду инфраструктурних прикључака у стамбеним јединицама –
ел. енергија, прикључак на канализацију као и
водоводни прикључак.
2020
- Усељење у 20 стамбених јединица за закуп са
могућношћу откупа из РХП
- У току је спровођење стамбеног решења: Куповина станова у оквиру РХП-а за лица која нису
обухваћена трајним решењем доделом стамбене
јединице, а испуњавала су услове и налазе се на
листи рангираних корисника

Страна 262 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПОГЛАВЉЕ 3:
АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И СПОРНА
ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА
ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ
Анализа ситуације у којој се решава питање положаја избеглица и ИРЛ обухвата четири врсте квалитативних анализа:
1. Преглед документације о ширем радном окружењу
2. Анализу стања (SWОТ),
3. Анализу заинтересованих страна и
4. Анализа проблема
1. Преглед документације о ширем радном окружењу о радном окружењу обухватио је неколико
кључних националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који
регулише питања избеглих лица, ИРЛ и повратника по
реадмисији у Републици Србији, стратешка документа
Града Пожаревца и реализоване и актуелне пројекте и
програме намењене избеглим и ИРЛ у Граду.
Актуелни законски оквир за питања избеглица је:
• Закон о избеглицама („Службени гласник РС“,
бр. 18/92, 45/02 и 30/10)
• Закон о изменама и допунама закона о избеглицама од 5. 5. 2010. године,
• Закон о управљању миграцијама („Службени
гласник РС“, бр. 107/12),
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• Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од
2015. до 2020. године,
• Стратегију реинтеграције повратника по основу
споразума о реадмисији, 2009.
• Уредба о збрињавању избеглица („Службени
гласник РС“, бр. 20/92, 70/93... 36/04),
• Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС“, бр. 58/11),
• Уредба о утврђивању програма подстицаја за
спровођење мера активности неопходних за
достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама, у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину,
• Уредба о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге
програме интеграције избеглица у 2019. години.
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у Граду Пожаревцу су:
• Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца
за период 2017–2022. година;
• Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13, 13/13).
2. Анализа стања у локалној заједници извршена
је кроз идентификовање досадашњих активности и
резултата у домену подршке избеглицама и ИРЛ и сагледавања капацитета и слабости, као и могућности
и препрека са којима се суочава заједница.

Следи приказ SWОТ анализе Анализа стања у локалном систему подршке избеглицама и ИРЛ.
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Слабости
Дуга и сложена процедура на локалном нивоу за приступ
•
Снаге
пројектима
•
Политичка воља
•
Недовољан капацитет у броју извршилаца на локалном
•
Расположиви људски ресурси – стручност и искуство
нивоу који се баве питањима избеглица, ИРЛ и повратника
у партнерским пројектима
по реадмисији
•
Досадашњи
реализовани
пројекти
стамбеног
•
Неумреженост и немотивисаност институција и невладиних
збрињавања
организација
Добра међусекторска сарадња
•
•
Слабо развијен цивилни сектор –
•
ЛАП као циљани стратешки документ
•
невладине
организације,
неактивност
избегличких
•
Добар буџет из кога се могу усмерити средства
удружења
•
Ниска корпоративна одговорност пословног сектора
Могућности
•
Међугранична сарадња и пројекти преко којих се
може доћи до средстава
Препреке
•
Националне стратегијеНови законски оквири
•
Спора имплеменатције националних стратегија
•
Регионални стамбени програм за избеглице
•
Непостојање инфраструктуре за имплементацију појединих
•
Повећана активност државе на плану стамбеног
елемената националних стратегија
збрињавања (коришћењем
•
Лоша економска ситуација, незапосленост
ЕУ фондова и сарадња са међународним фондовима и
организацијама)

Најважнији закључци ове анализе су :

• Локална власт је отворена да заједно са осталим актерима ради на унапређењу положаја избеглица, ИРЛ и
повратника по реадмисији, али има лимитирана средстава, а са друге стране још увек постоји недовољна
мотивисаност и активност институција и невладиних организација на овом пољу. Област самоорганизовања избеглица, ИРЛ и повратника по реадмисији је такође недовољно, односно скоро никако развијена.
• Недовољан број извршилаца онемогућава већи обим рада у односу на исказане потребе корисника
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• Недовољно успостављање партнерства између
јавног и невладиног сектора.
• Пословни сектор је врло мало и незнатно укључен у решавање проблема локалне заједнице у
целини, а самим тим и популације избеглица и
ИРЛ и повратника по реадмисији.
• Повећана активност државе на плану стамбеног
збрињавања (коришћењем ЕУ фондова и сарадња са међународним фондовима и организацијама)
• Општа незапосленост, лоша економска ситуација
3. Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по реадмисији у Граду Пожаревцу.
Следи преглед главних актера у Граду Пожаревцу
који су на различите начине одговорни и/или укључене у активности везане за положај избеглица, ИРЛ
и повратника по реадмисији:
1. Повереништво Комесаријата за избеглице ради
на решавању статусних питања и препознавању
свеобухватне проблематике избеглица, ИРЛ и
повратника по реадмисији, уз реализацију програма и пројеката помоћи у партнерству са међународним и домаћим донаторима;
2. Центар за социјални рад је кадровски и стручно добро опремљена институција социјалне
заштите и за избеглице, ИРЛ и повратнике по
реадмисији и пружа помоћ у приступању права из области социјалне заштите, а у складу
са Законом о социјалној заштити и Одлуком о
социјалној заштити грађана Града Пожаревца;
3. Црвени крст, поред програма које спроводи и
који се односе на његову хуманитарну помоћ
угроженима, у оквиру Народне кухиње врши
припрему и дистрибуцију једног топлог оброка дневно за избеглице, ИРЛ и повратнике по
реадмисији са подручја Града, који испуњавају
услове за коришћење овог вида помоћи, као и
дистрибуцију хигијенских пакета, обуће и одеће за ову популацију;
4. Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац у оквиру својих редовних делатности евидентира и пружа помоћ у запошљавању избеглих, ИРЛ и повратнике по реадмисији;
5. Удружење Рома за своје чланове, који припадају
ИРЛ и повратницима по реадмисији, обезбеђује
помоћ у прибављању докумената, дистрибуцији намирница и хигијенских пакета.
4. Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих,интерно расељених лица и повратника по реадмисији у Граду Пожаревцу следећи:
• Нерешено трајно стамбено питање избеглих и
ИРЛ
• Висок степен сиромаштва међу избеглицама,
ИРЛ и повратника по реадмисији
• Проблем запошљавања као један од видова интеграције у локалној средини
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• Недовољни и неодговарајући социјално материјални подстицаји за интеграцију избеглих и ИРЛ
и повратника по реадмисији
• Пасивност избеглица, ИРЛ и повратника по
реадмисији у локалној заједници, у односу на
сопствене проблеме која се исказује кроз непостојање свести о потреби самоорганизованости
• Недовољна укљученост ИРЛ популације у образовање. Ово се посебно односи на популацију
Рома, Ашкалија и Египћана која чини 2/3 укупног броја ИРЛ у Пожаревцу

Општи закључак анализе

Из претходних анализа може се закључити следеће:
• Негативан природни прираштај, пад стопе фертилитета, миграциони процеси, демографско
пражњење целокупног подручја (осим Града Пожаревца), неповољна старосна структура активног становништва, јасно указују да сви аспекти
радне снаге у наредном периоду могу представљати један од проблема и једно од значајних
ограничења развоју Града. У овом контексту
треба посматрати и питање радног ангажовања
избеглица, ИРЛ и повратника по реадмисији;
• Тежиште развоја Града Пожаревца, у наредном
периоду, неопходно је ставити у функцију развојних програма којима би се, уз активну популациону политику на нивоу државе, привредни и
социјални развој приближио домаћинству, пре
свега породицама чији су чланови млађе старосне
доби и који располажу могућностима за бављење
производњом и у пољопривреди и ван пољопривреде. У том контексту треба развијати мере за
трајну интеграцију избеглица, ИРЛ и повратника
по реадмисији у руралним подручјима града;
• Велики проблем избеглим, расељеним лицима и
повратницима по основу споразума о реадмисји
је решавање стамбеног питања;
• У граду су изражени проблеми запошљавања.
Овај проблем погађа домицилно становништво,
али је много израженији код избегличке, расељеничке и повратничке популације.

ПОГЛАВЉЕ 4:
ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника по Споразуму о реадмисији, а на
бази критеријума који су се пре свега базирали на тежини и раширености проблема са којима се суочавају
грађани и грађанке из избегличке, ИРЛ популације и
повратника по реадмисији, биће усмерен на следеће:
• Избеглице, ИРЛ и повратнике по реадмисији
који немају решено стамбено питање, а у статусу су социјално угрожених породица;
• Избеглице, ИРЛ и повратници по реадмисији
који су незапослени.
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Препоруке за решавање приоритета

Обезбедити средства локалне самоуправе и донатора за учешће у пројектима – стамбеног збрињавања (приоритет породице са децом школског узраста,
стари и немоћни и породица која се баве пољопривредом)
Идентификовати потребе за радним местима и
извршити преквалификацију у сарадњи са НСЗ.

ПОГЛАВЉЕ 5:
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и
капацитета, као и од анализе потреба избеглица, интерно расељених лица и повратника по реадмисији,
у Граду Пожаревцу, утврђен је следећи
ОПШТИ ЦИЉ: Побољшати социјално-материјални положај избеглих, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији на територији Града Пожаревца решавањем њихових стамбених
потреба и подстицањем економског оснаживања.
У остварењу ових циљева тренутне активности су
усмерене на побољшање стања, положаја избеглих,
ИРЛ и повратника по реадмисији, а све због даљег развијања ЛАП у Граду, односно развијање одрживих
структура који ће подржати његову примену и праћење
у процесу доношења одлука у Граду на свим нивоима.
У оквиру наведеног општег циља, овим акционим
планом утврђују се следећи оперативни – СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
С.Ц. 1.1.
У периоду од 2021. до 2025. године стамбено
збринути најмање 30 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума
о реадмисији изградњом станова за закуп са могућношћу откупа.
С.Ц. 1.2.
У периоду од 2021. до 2025. трајно решити стамбено питање за најмање 5 породица избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији кроз изградњу монтажних кућа са
окућницом.
С.Ц.1.3.
У периоду од 2021. до 2025. године стамбено
збринути најмање 5 породица избеглих, интерно
расељених лица, повратника по основу споразума
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о реадмисији откупом одговарајућих домаћинстава
са окућницом.
С.Ц.1.4.
У периоду од од 2021. до 2025. године трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих,
интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу пакета грађевинског
материјала за адаптацију – побољшање услова становања или завршетак изградње стамбеног објеката.
С.Ц.1.5.
У периоду од од 2021. до 2025. године економски
оснажити најмање 10 избеглих, интерно расељених
лица и повратника по основу споразума о реадмисији
кроз програме доходовних активности у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије, Националном службом за запошљавање и
донаторима.
С.Ц. 1.6.
У периоду 2021. до 2025. године побољшати
информисаност представника локалне самоуправе,
невладиних организација и крајњих корисника о
правној регулативи којом се уређује област миграција (избеглих, ИРЛ лица и повратника по основу
споразума о реадмисији) и омогућити континуирано
спровођење активности на разумевање културолошких различитости наведених лица кроз организовање фокус група, трибина, округлих столова и радионица усмерених ка отклањању предрасуда и бољем
разумевању њихових потреба.
С.Ц.1.7.
У периоду од 2021. до 2025. године омогућити
јачање капацитета институција локалне самоуправе
у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених избеглим, интерно расељених лица
и повратницима по основу споразума о реадмисији.

ПОГЛАВЉЕ 6:
АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП
Специфични циљ 1.1. У периоду од 2021. до 2025.
године стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
основу споразума о реадмисији изградњом станова
за закуп са могућношћу откупа.

Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни актери Партнери

1.1. Интервју са
потенцијалним
корисницима

први квартал
2021

Укупан број
пријављених
избеглих
и ИРЛ

Списак
заинтересованих
породица

Град

Повереник

Град, КИРС,
Локални
медији
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Активности

Време/
Период

1.2. Именовање
Комисије за
избор корисника

Први квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.3.Утврђивање
Правилника и
Критеријума
1.4. Јавни позив
1.5. Пријем
пријава на јавни
позив и пружање
информација
потенцијалним
корисницима
1.6. Разматрање
пријава, бодовање
и рангирање

Први квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

Трећи квартал
2021–2025.
1.7. Техничке
процене на терену на годишњем
нивоу
1.8. . Изградња
комуналне
инфраструктуре и
уређење локације

Трећи квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.9. Доношење
одлуке о избору
корисника са
листом реда
првенства

Трећи квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.10. Жалбени
период

Трећи квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.11. Коначна
листа
1.12. Додела
станова и
закључивање
уговора са
корисницима

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни актери Партнери

Именована
Комисија

Донета Одлука
о именовању
Комисије

/

Градоначелник /
Градско веће

КИРС

Утврђен текст
Правилника

Донет/ Усвојен/
Одобрен
Правилник

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

Објављен јавни
позив

Текст јавног
позива

Град

Град

КИРС, Град,
Локални
медији

Комисија за
избор корисника

Повереник

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

/

Комисија за
избор корисника,
надлежне службе
Града

Град

Град

Надлежне
службе Града

Извођачи
радова

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

Град

КИРС

Примљене
пријаве на јавни
Други квартал
позив и пружене
2021–2025.
информације
на годишњем
потенцијалним
нивоу
корисницима
Други квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

Четврти
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Четврти
квартал
2021-2025 на
годишњем
нивоу
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Евиденциона листа
пријава на јавни
/
позив

Размотрене,
бодоване и
рангиране
пријаве

Листа бодовања
корисника
Листа рангираних
пријава
Записник /
Службена белешка
Урађене
о урађеним
техничке процене
техничким
на терену
проценама на
терену
Изграђена
Изграђена
комунална
комунална
инфраструктура
инфраструктура и
и уређена
уређена локација
локација
Донета одлука о
Одлука о избору
избору корисника
корисника и
и сачињена
сачињена листа са
листа са редом
редом првенства
првенства
Поднете жалбе
Урађени дописи Жалбе
за допуну пријаве Дописи за допуну
пријаве
Урађени
Закључци за
закључци за
одбацивање
одбацивање
пријаве
пријаве
Урађена решења Решења о одбијању
пријаве
о одбијању
Жалбе
пријаве
другостепеном
Уложене жалбе
органу
другостепеном
органу
Донета / Усвојена/
Урађена Коначна
Одобрена Коначна
листа
листа
Додељени
станови и
закључени
уговори са
корисницима

Расподељено
30 станова и
/
закључени уговори
са корисницима
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Активности
1.13. Медијска
презентација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Време/
Период
Четврти
квартал
2021-2025 на
годишњем
нивоу

24. децембар 2020.

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни актери Партнери

Информисани
корисници и
домицилно
становништво

Електронска/
интернет
презентација и
новински чланци

Град

Град

КИРС,
Локални
медији

Специфични циљ 1.2. У периоду од 2021. до 2025. трајно решити стамбено питање за најмање 5 породица
избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији кроз изградњу монтажних
кућа са окућницом.
Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

1.1.Интервју са
потенцијалним
корисницима

Први квартал
2021

Укупан број
пријављени х
избеглих
и ИРЛ

Списак
заинтересованих
породица

/

Повереник

Град, КИРС,
Локални
медији

Именована Комисија

Донета Одлука
о именовању
Комисије

/

Градоначелник/
Градско веће

КИРС

Утврђен текст
Правилника

Донет/ Усвојен/
Одобрен
Правилник

/

Комисија за избор
КИРС
корисника

Објављен Јавни позив

Текст Јавног
позива

Град

Град

Размотрене, бодоване
и рангиране пријаве

Листа бодовања
корисника
Листа рангираних
пријава

/

Комисија за избор КИРС,
корисника
донатор

Донета одлука о избору
корисника и сачињена
листа са редом
првенства

Одлука о избору
корисника и
/
сачињена листа са
редом првенства

Комисија за избор КИРС,
корисника
донатор

Жалбе
Дописи за допуну
пријаве
Закључци за
одбацивање
пријаве
Решења о
одбијању пријаве
Жалбе
другостепеном
органу

/

Комисија за избор
КИРС
корисника

Донета / Усвојена/
Одобрена Коначна /
листа

Комисија за избор
КИРС
корисника

Додељена средства
Донатор,
и закључени
КИРС
Уговори

Град

КИСР,
донатор

Електронска/
интернет
презентација и
новински чланци

Град

КИРС,
локални
медији

Први квартал
1.2.Именовање
2021–2025.
Комисије за избор
на годишњем
корисника
нивоу
Први квартал
1.3.Утврђивање
2021–2025.
Правилника и
на годишњем
Критеријума
нивоу
Други квартал
2021–2025.
1.4. Јавни позив
на годишњем
нивоу
Други квартал
1.5.Разматрање
2021–2025.
пријава, бодовање
на годишњем
и рангирање
нивоу
1.6. Доношење
Други квартал
одлуке о избору
2021–2025.
корисника са
на годишњем
листом реда
нивоу
првенства

1.7. Жалбени
период

Поднете жалбе
Урађени дописи за
допуну пријаве
Други квартал
Урађени закључци за
2021–2025.
одбацивање пријаве
на годишњем
Урађена решења о
нивоу
одбијању пријаве
Уложене жалбе
другостепеном органу

Трећи квартал
2021–2025.
1.8. Коначна листа
Урађена коначна листа
на годишњем
нивоу
1.9. Закључивање
Уговора
Трећи квартал
Додељена средства и
са корисницима
2021–2025.
закључени
о додели помоћи на годишњем
Уговори
за изградњу
нивоу
монтажне куће
Трећи квартал Информисани
2021–2025.
корисници и
1.10. Медијска
на годишњем домицилно
презентација
нивоу
становништво

Град

КИРС, Град,
Локални
медији

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Специфични циљ 1.3. У периоду од 2021. до 2025. године стамбено збринути најмање 5 породица избеглих,
интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији откупом одговарајућих домаћинстава
са окућницом.
Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

1.1.Интервју са
потенцијалним
корисницима

Први
квартал
2021.

Укупан број
пријављени х
избеглих
и ИРЛ

1.2.Именовање
Комисије за избор
корисника

1.3.Утврђивање
Правилника и
Критеријума

1.4. Јавни позив
1.5.Разматрање
пријава, бодовање
и рангирање,
обилазак кућа за
откуп
1.6. Доношење
одлуке о избору
корисника са
листом реда
првенства

Први
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу
Први
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Трећи
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.7. Жалбени
период

Трећи
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

1.8. Коначна листа

Трећи
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

1.9. Потписивање
купопродајног
уговора између
донатора,
власника и
корисника

Одговорни
актери

Партнери

Списак
заинтересованих /
породица

Повереник

Град, КИРС,
Локални медији

Именована
Комисија

Донета Одлука
о именовању
Комисије

/

Градоначелник/
КИРС
Градско веће

Утврђен текст
Правилника

Донет/ Усвојен/
Одобрен
Правилник

/

Комисија за
КИРС
избор корисника

Објављен Јавни
позив

Текст Јавног
позива

Град

Град

Ресурси

Листа бодовања
корисника
Листа
/
рангираних
пријава
Донета одлука о Одлука о избору
избору корисника корисника
и сачињена
/
и сачињена
листа са редом
листа са редом
првенства
првенства
Поднете жалбе
Жалбе
Урађени дописи
Дописи за
за допуну пријаве
допуну пријаве
Урађени
Закључци за
закључци за
одбацивање
одбацивање
пријаве
/
пријаве
Решења о
Урађена решења
одбијању
о одбијању
пријаве
пријаве
Жалбе
Уложене жалбе
другостепеном
другостепеном
органу
органу
Размотрене,
бодоване и
рангиране
пријаве

Урађена коначна
листа

Четврти
квартал
Потписани
купопродајни
2021–2025.
на годишњем Уговори
нивоу

КИРС, Град,
Локални медији

Комисија за
избор корисника, КИРС,
надлежне
донатор
службе Града
Комисија за
КИРС, донатор
избор корисника

Комисија за
КИРС
избор корисника

Донета /
Усвојена/
Одобрена
Коначна листа

/

Комисија за
КИРС
избор корисника

Потписани
купопродајни
Уговори

Донатор,
КИРС

Донатор,
власник,
корисник

КИСР, Град

Страна 268 – Број 33
Активности
1.10. Усељавање
откупљених
домаћинстава

1.11. Медијска
презентација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Време/
Период
Четврти
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу
Четврти
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

24. децембар 2020.

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

Број усељених
домаћинстава

Број усељених
домаћинстава

/

Град

КИРС

Информисани
корисници и
домицилно
становништво

Електронска/
интернет
презентација и
новински чланци

Град

Град

КИРС, локални
медији

Специфични циљ 1.4. У периоду од од 2021. до 2025. године трајно решити стамбено питање за најмање
10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу
пакета грађевинског материјала за адаптацију – побољшање услова становања или завршетак изградње стамбеног објеката.
Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

1.1.Интервју са
потенцијалним
корисницима

Први
квартал
2021.

Укупан број
пријављени х
избеглих
и ИРЛ

Први
квартал
1.2.Именовање
2021–
Комисије за избор
2025. на
корисника
годишњем
нивоу
Први
1.3.Утврђивање
квартал
Правилника и
2021–2025.
Критеријума
на годишњем
нивоу
Први
квартал
1.4. Јавни позив
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други
1.5.Разматрање
квартал
пријава, бодовање и 2021–2025.
рангирање
на годишњем
нивоу
1.6. Доношење
Други
одлуке о избору
квартал
корисника са
2021–2025.
листом реда
на годишњем
првенства
нивоу

1.7. Жалбени
период

Други
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

Одговорни
актери

Партнери

Списак
заинтересованих /
породица

Повереник

Град, КИРС,
Локални медији

Именована
Комисија

Донета Одлука
о именовању
Комисије

/

Градоначелник/
Градско веће

КИРС

Утврђен текст
Правилника

Донет/ Усвојен/
Одобрен
Правилник

/

Комисија за
избор корисника

КИРС

Објављен Јавни
позив

Текст Јавног
позива

Град

Град

КИРС, Град,
Локални медији

Ресурси

Листа бодовања
Размотрене,
корисника
бодоване и
Листа
/
рангиране пријаве рангираних
пријава
Одлука о избору
Донета одлука о
корисника
избору корисника и
и сачињена
/
сачињена листа са
листа са редом
редом првенства
првенства
Поднете жалбе
Жалбе
Урађени дописи за Дописи за
допуну пријаве
допуну пријаве
Урађени закључци Закључци за
за одбацивање
одбацивање
/
пријаве
пријаве
Урађена решења о Решења о
одбијању пријаве
одбијању пријаве
Уложене жалбе
Жалбе
другостепеном
другостепеном
органу
органу

Комисија за
избор корисника,
надлежне службе
Града

КИРС

Комисија за избор
КИРС, донатор
корисника

Комисија за избор
КИРС
корисника

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Време/
Период
Трећи
квартал
2021–
1.8. Коначна листа
2025. на
годишњем
нивоу
Трећи
квартал
1.9. Расписивање
2021–
тендера и одабир
2025. на
најбољег добављача
годишњем
нивоу
Трећи
квартал
1.10. Потписивање
2021–
Уговора са
2025. на
добављачем
годишњем
нивоу
Трећи
1.11.
квартал
Потписивање
2021–2025.
Уговора са
на годишњем
корисницима
нивоу
Четврти
квартал
1.12. Испорука
2021–
грађевинског
2025. на
материјала
годишњем
нивоу
Четврти
1.13. Праћење
квартал
уградње
2021–
грађевинског
2025. на
материјала
годишњем
нивоу
Четврти
квартал
1.11. Медијска
2021–
презентација
2025. на
годишњем
нивоу
Активности

Страна 269 – Број 33

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Урађена коначна
листа

Донета /
Усвојена/
Одобрена
Коначна листа

/

Комисија за избор
КИРС
корисника

Тендер расписан и
одабран најбољи
понуђач

Садржај и
услови тендера,
понуда

/

Комисија за
избор корисника,
надлежне службе
Града

КИРС

Потписан Уговор

Потписан
Уговор

Донатор,
КИРС

Град, добављач

КИРС

Потписани
Уговори

Потписани
Уговори

/

Град, корисници КИСР

Подељена помоћ у Садржај и
виду материјала
квалитет помоћи

/

Град, добављач,
корисник

КИРС

Пропраћена
реализација
уградње
материјала

Квалитет и ниво
остварености

/

Град, Комисија
за избор
корисника

КИРС

Информисани
корисници и
домицилно
становништво

Електронска/
интернет
презентација и
новински чланци

Град

Град

КИРС, локални
медији

Партнери

Специфични циљ 1.5. У периоду од од 2021. до 2025. године економски оснажити најмање 10 избеглих,
интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији кроз програме доходовних активности у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, Националном службом за
запошљавање и донаторима.
Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

1.1.Интервју са
потенцијалним
корисницима

Први
квартал
2021.

Укупан број
пријављени х
избеглих
и ИРЛ

Списак
заинтересованих
породица

/

Повереник

Град, КИРС,
Локални медији

Потписан
меморандум

Услови и садржај
/
меморандума

КИРС, Град,
донатор

НСЗ

Први
квартал
1.2. Потписивање
2021–
мeморандума(КИРС,
2025. на
Град, НСЗ, донатор)
годишњем
нивоу
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Активности

Време/
Период

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

1.3. Обезбеђивање
средстава кроз
Уговор о додели
средстава за
економско
оснаживање –
јединица локалне
самоуправе

Први
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

Обезбеђена
средства

Износ средстава

Донатор,
Град

Град

Град, донатор,
КИРС

Именована
Комисија

Донета Одлука
о именовању
Комисије

/

Градоначелник/
КИРС
Градско веће

Утврђен текст
Правилника

Донет/ Усвојен/
Одобрен
Правилник

/

Комисија за
КИРС
избор корисника

Објављен Јавни
позив

Текст Јавног
позива

Град

Град

1.4.Именовање
Комисије за избор
корисника

1.5.Утврђивање
Правилника и
Критеријума

1.6. Јавни позив

1.7.Разматрање
пријава, бодовање и
рангирање
1.8. Доношење
одлуке о избору
корисника са листом
реда првенства

Први
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу
Први
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Први
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Други
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу

1.9. Жалбени период

Други
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

1.10. Коначна листа

Трећи
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

1.11. Расписивање
јавне набавке за
набавку опреме,
машина и друге
робе која је предмет
пакета доходовних
активности
1.12. Потписивање
Уговора са
добављачем

Листа бодовања
Размотрене,
корисника
бодоване и
Листа
/
рангиране пријаве рангираних
пријава
Одлука о избору
Донета одлука о
корисника
избору корисника и
и сачињена
/
сачињена листа са
листа са редом
редом првенства
првенства
Поднете жалбе
Жалбе
Урађени дописи за Дописи за
допуну пријаве
допуну пријаве
Урађени закључци Закључци за
за одбацивање
одбацивање
/
пријаве
пријаве
Урађена решења о Решења о
одбијању пријаве
одбијању пријаве
Уложене жалбе
Жалбе
другостепеном
другостепеном
органу
органу
Урађена коначна
листа

Донета /
Усвојена/
Одобрена
Коначна листа

КИРС, Град,
Локални медији

Комисија за
КИРС
избор корисника

Комисија за
КИРС
избор корисника

Комисија за
КИРС
избор корисника

/

Комисија за
КИРС
избор корисника

Комисија
за избор
корисника,
надлежне
службе Града

Трећи
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

Јавна набавка
спроведена

Потпуна
документација

/

Трећи
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу

Потписан Уговор

Потписан Уговор

Донатор,
Град, добављач
КИРС, Град

КИРС

КИРС

24. децембар 2020.
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1.11.
Потписивање
Уговора са
корисницима

1.12. Испорука
грантова

1.11. Медијска
презентација
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Време/
Период
Трећи
квартал
2021–2025.
на годишњем
нивоу
Четврти
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу
Четврти
квартал
2021–
2025. на
годишњем
нивоу
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Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

Потписани
Уговори

Потписани
Уговори

/

Град,
корисници

КИСР

Испоручени
грантови

Садржај и
/
квалитет грантова

Град,
добављач,
корисник

КИРС

Информисани
корисници и
домицилно
становништво

Електронска/
интернет
презентација и
новински чланци

Град

КИРС, локални
медији

Град

Специфични циљ 1.6. У периоду 2021. до 2025. године побољшати информисаност представника локалне
самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област
миграција (избеглих, ИРЛ лица и повратника по основу споразума о реадмисији) и омогућити континуирано
спровођење активности на разумевање културолошких различитости наведених лица кроз организовање фокус група, трибина, округлих столова и радионица усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању
њихових потреба.
Време–
период
Први
1.1.Утврђивање броја
квартал
избеглица и ИРЛ
2021–
заинтересованих за
2025. на
радионицу, округли
годишњем
сто, трибина
нивоу
Први
квартал
1.2.Сагледавање
2021–
потреба циљних група 2025. на
годишњем
нивоу
Други
1.4.Успостављање
квартал
контакта са
институцијама, лицима 2021–
2025. на
који организују
годишњем
радионице, округле
нивоу
столове, трибине
Други
квартал
1.5. Израда плана
2021–
радионице
2025. на
годишњем
нивоу
Други
квартал
1.6. Реализација плана 2021–
радионице
2025. на
годишњем
нивоу
Трећи
квартал
1.7. Одржавање
2021–
округлих столова,
2025. на
трибина
годишњем
нивоу
Активности

Одговорни
актери

Партнери

Резултати

Индикатори

Ресурси

Утврђен број
заинтересованих

Списак
пријављених

Град,
Повереник,
трошкови
надлежне службе
оглашавања Града – ЛЕР

КИРС

/

Повереник, Савет
за миграције,
надлежне службе
Града – ЛЕР

КИРС

/

Повереник, Савет
за миграције,
надлежне службе
Града – ЛЕР

КИРС

/

Повереник,
надлежне службе
Града – ЛЕР, лица
која организују
радионице

КИРС

/

Повереник, Савет
за миграције,
надлежне службе
Града – ЛЕР

КИРС

Град

Повереник, Савет
за миграције,
надлежне службе
Града – ЛЕР

КИРС

Утврђене потребе
за организовањем
Број и врста
радионица,
радионица
округлих столова,
трибина

Утврђивање листе Утврђивање
предавача
листе предавача

Урађен план

Квалитет плана

Реализоване
радионице

Број обучених/
информисаних
лица

Број обучених/
Одржани округли
информисаних
столови, трибине
лица

Страна 272 – Број 33
Активности

1.8.Медијска промоција

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

Време–
период

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

кроз читав
процес

Информисани
корисници и
домицилно
становништво

Електронска/
интернет
презентација
и новински
чланци

Град

Град

КИРС,
локални
медији

Специфични циљ 1.7. У периоду од 2021. до 2025. године омогућити јачање капацитета институција локалне
самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања
средстава намењених избеглим, интерно расељеним лица и повратницима по основу споразума о реадмисији.
Активности
1.1. Сагледавање
циљних група
1.2.Презентација
програма и јавно
оглашавање на
огласним таблама,
сајту Града
1.3. Одабир полазника
обуке и предавача
1.4. Реализација обуке
на тему управљање
миграцијама
1.5.Извештај о
завршетку реализације
појединачних пројеката

Време–период
Резултати
Први квартал
Утврђен број
2021–2025. на
заинтересованих
годишњем нивоу
Јавни оглас
на огласним
Први квартал
таблама,
2021–2025. на
сајту Града и
годишњем нивоу
презентација
програма обуке
Одабрани
Други квартал
учесници,
2021–2025. на
простор за
годишњем нивоу
извођење обуке
Други/трећи
квартал
Организована
2021–2025. на
обука
годишњем нивоу
Четврти квартал
2021–2025. на
Урађен извештај
годишњем нивоу

ПОГЛАВЉЕ 7:
РЕСУРСИ/БУЏЕТ
На основу досадашњег искуства процењено је да ће
за реализацију Локалног акционог плана у периоду 2021–
2025. године бити потребно издвојити 10% од укупних
средстава из локалног буџета, а осталих 90% je планирано да се обезбеди из донација и других извора финансирања (републичких, иностраних и домаћих фондова).
Детаљан годишњи буџет за сваку годину примене Локалног акционог плана биће урађен на основу
разрађених годишњих планова за ту годину.
У реализацији овог ЛАП–а, полазиће се од идентификовања и коришћења свих већ постојећих ресурса у
локалној заједници (људских и материјалних), а инсистираће се и на већој самоорганизованости и учешћу ресорних министарстава у реализацији активности ЛАП–а.
Овај Локални акциони план ће се, поред осталих
намена, користити у сврху представљања Града и
привлачења донаторских средстава за реализацију
наведених циљева.

ПОГЛАВЉЕ 8:
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену ЛПА у Граду Пожаревцу
обухватају локалне структуре и различите мере и

Индикатори

Ресурси

Одговорни актери

Партнери

Списак
пријављених

/

Повереник, Град

КИРС

Објављен позив Град, КИРС

Повереник, Савет
за миграције

КИРС

Број учесника

Град, Савет за
миграције

КИРС

Град, КИРС

Повереник, Савет за
КИРС
миграције, Град

Број учесника
Усвојен
извештај о
реализацији

/

Повереник, Савет за
КИРС
миграције, Град

процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:
1) Структуре за управљање процесом примене
ЛПА и
2) Структуре које су оперативне и примењују
ЛПА
Структуру за управљање процесом примене ЛАП,
након његовог усвајања, представљаће Савет за миграције који је учествовао у његовој изради. Савет
ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног акционог плана.
Савет за миграције, као управљачка структура
има следеће задатке:
• У потпуности одговара за вођење целокупног
процеса примене Локалног акционог плана;
• Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације Локалног акционог плана;
• Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од
сваког актера – учесника у процесу унапређења
положаја избеглих, ИРЛ и повратника по реадмисији у локалној заједници;
• Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног акционог плана;
• Управља процесом праћења (мониторинга) и
оцењивања успешности (евалуације) Локалног
акционог плана;
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• Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима
одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог Локалног
акционог плана чиниће институције, организације и
тимови формирани у циљу непосредне реализације
плана и пројеката развијених на основу Локалног
акционог плана. У складу са Локалним акционим
планом, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници
– партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада
водити одговарајућу евиденцију и документацију и
припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји
ће бити полазна основа за праћење и оцјењивање
успешности рада.
Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и одговорности:
• Реализација Локалног акционог плана;
• Непосредна комуникација са корисницима/цама
услуга које се обезбеђују Локалним акционим
планом;
• Редовно достављање извештаја председнику Савета за управљање миграцијама и трајна решења
о свим активностима на спровођењу Локалног
акционог плана;
• Учешће у евентуалним обукама за унапређење
стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног акционог плана;
• Унапређење процеса примене Локалног акционог плана у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће развити
план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност
комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног акционог плана. План комуникације
управљачке и оперативне структуре уредиће време
и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.

ПОГЛАВЉЕ 9:
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
• Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга
и евалуације) ЛАП је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП ради предлагање
евентуалних измена у активностима на основу
налаза и оцена.
• Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се
континуирано и дугорочно за период 2021–2025.
Евалуација (као анализа података и доношење
оцене о успешности) вршиће се периодично –
једном годишње и подносиће се извештај Скупштини Града. Финална евалуација обавиће се на
крају 2025. године.
• Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг
и евалуација укључују целовито сагледавање
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испуњења активности – задатака и специфичних
циљева.
• Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана ће бити следећи:
• Број нових услуга – локалних мера / програма за
избегла, ИРЛ и повратнике по реадмисији;
• Обухват избеглих, ИРЛ и повратника по реадмисији новим услугама и мерама;
• Структура корисника/ца услуга и мера / програма;
• Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и повратницима по
реадмисији у локалној заједници;
• Обим финансијских средстава издвојених за
услуге избеглим, ИРЛ и повратницима по реадмисији;
• Структура финансијских средстава издвојених
за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима по реадмисији (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).
Процесни индикатори су дефинисани у склопу
табеле Локалног акционог плана.
• Методе и технике мониторинга и евалуације: За
успешно обављање мониторинга и евалуације
користиће се стандардни сет алата међу којима
су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете), извештавање и др.
Савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада на примени Локалног акционог плана – вршиће мониторинг (М) и
евалуацију (Е). Тим за М и Е чине представници/це
– стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима
избеглих, ИРЛ и повратницима по реадмисији, као и
представници/це корисничких група овог Локалног
акционог плана. Савет за миграције ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације ЛАП–a.
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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 24. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градоначелник“ за 2021. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градоначелник“
за 2021. годину.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

25

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 24. децембра 2020. године, донела је

27

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 24. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско правобранилаштво“ за 2021. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско правобранилаштво“ за 2021. годину.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7-4

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градско веће“ за 2021. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градско веће“
за 2021. годину.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

26

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 24. децембра 2020. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

28

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 24. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Градска управа“ за 2021. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Градска управа“
за 2021. годину.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7-5

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Финансијски план
директног корисника буџетских средстава
„Скупштина Града“ за 2021. годину
Даје се сагласност на Финансијски план директног корисника буџетских средстава „Скупштина Града“ за 2021. годину.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-7-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

29

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 26. став 3. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 19/19 и 28/20) и члана 39. став
1. тачка 47) Статута Града Пожаревца („Службени

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 275 – Број 33

гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници
од 24. децембра 2020. године, доноси

Пожаревац објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ

Измена и допуна Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, бр.
3381 од 30. 11. 2020. године, усвојена Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, бр. 3382 од 30. 11. 2020.
године., примењиваће се од дана објављивања у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

о давању сагласности на Измену и допуну
Ценовника Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Пожаревац

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Пожаревац, бр. 3381 од 30. 11. 2020. године,
усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, бр. 3382
од 30. 11. 2020. године.

II

Ово решење и Измену и допуну ценовника
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“

III

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

Страна 276 – Број 33
30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 277 – Број 33

Страна 278 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 279 – Број 33

31

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 од 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на цене услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац
од 1. 1. 2021. године

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на цене услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац од 1. 1.
2021. године прихваћен Одлуком Надзорног одбора број 01-4982/3 од 1. 12. 2020. године, и то:
− Ценовник услуга број 01-4994/2 од 27. 11. 2020. године,
− Ценовник радова на одржавању јавних зелених површина у Пожаревцу број 01-4994/3 од 27. 11. 2020.
године
− Ценовник радова на одржавању јавних зелених површина у Костолцу број 01-4994/4 од 27. 11. 2020.
године,
− Ценовник радова на одржавању Спомен парка „Чачалица“ у Пожаревцу број 01-4994/5 од 27. 11. 2020.
године ,
− Ценовник радова на одржавању прилазних путева у Пожаревцу број 01-4994/6 од 27. 11. 2020. године,
−Ц
 еновник радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу и Костолцу број 01-4994/7 од 27. 11. 2020.
године,

II

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

III

Повећање цена услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац од 1. 1. 2021. године,
прихваћен Одлуком Надзорног одбора број 01-4982/3 од 1. 12. 2020. године, примењиваће се 1. 1. 2021. године.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године

Број 011-06-229/2020-28

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

Страна 280 – Број 33
32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 281 – Број 33

Страна 282 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 283 – Број 33

Страна 284 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 285 – Број 33

Страна 286 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24. децембар 2020.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 287 – Број 33

Страна 288 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

33

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. 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 8) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) 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 од 24.
децембра 2020. 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 2020. године

24. децембар 2020.

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа
„Комуналне службе“ Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Комуналне службе“ Пожаревац за 2021. годину бр.
01-4993/1 од 27. 11. 2020. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4982/2 од 1. 12. 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-17-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

I

Усваја се Информација 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 2020. године бр. 08-02346/2020 од 25. 11. 2020. године, која чини саставни
део овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

34

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 и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

35

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 и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Топлификација“ Пожаревац
за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2021. годину бр. 6235
од 26. 11. 2020. године, донет Одлуком Надзорног
одбора бр. 6193-2 од 30. 11. 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-17-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

36

На основу чл. 59. ст. 2, 3. и 7. 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 8) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања за 2021.
годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац бр.
01-8315/1 од 14. 12. 2020. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 01-8307/1 од 14. 12. 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-17-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

37

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 и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за
2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Љубичево“ Пожаревац за 2021. годину бр. 537, од
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9. 12. 2020. године, донет Одлуком Надзорног одбора
Предузећа, бр. 540/2 од 10. 12. 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-17-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

38

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 и 47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јaвног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац за 2021. годину, бр.
3379 од 30. 11. 2020. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 3380 од 30. 11.
2020. године).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-17-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19),
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члана 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 и
47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 01-8306/1
од 14. 12. 2020. године).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-19

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јaвног предузећа „Љубичево“
Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈП „Љубичево“ Пожаревац за 2021. годину, бр.
538 од 9. 12. 2020. године, донет одлуком Надзорног
одбора бр. 540/3 од 10. 12. 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

40

На основу члана 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 и
47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Посебан програм
намене и динамике коришћења буџетских
средстава за 2021. годину ЈКП „Водовод
и канализација“ Пожаревац

I

Даје се сагласност на Посебан програм намене и
динамике коришћења буџетских средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2021. годину
бр. 01-8316/1 од 14. 12. 2020. године донет од стране

24. децембар 2020.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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На основу члана 61. став 3. 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
8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Посебан програм
коришћења наменских средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине
Града Пожаревца ЈКП „Комуналне службе“
за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Посебан програм коришћења наменских средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине града Пожаревца ЈКП „Комуналне
службе“ за 2021. годину бр. 01-4993/2 од 27. 11. 2020.
године донет од стране Надзорног одбора предузећа
(Одлука бр. 01-4982/7 од 1. 12. 2020. године).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-20
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

2“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/18
и 11/20), у Текстуалном делу Плана, који је саставни део одлуке, у Одељку II. Плански део – правила уређења, пододељку II.3.7.3. Електроенергетска
мрежа, тако што се Табела 14. „Посебна правила
за уређење и изградњу трафо станице 110/35/10 kV
Пожаревац 2, кп 6874/4“ брише, а речи испод табеле: „Детаљни услови за изградњу предметне трафо
станице дати су у Идејном решењу за изградњу трафо станице 110/35/10 кV Пожаревац 2 кп 6874/4 КО
Пожаревац (од оператора дистрибутивног система
„ЕПС-Дистрибуција“ Београд), које је приложено у
аналитичко-документационој основи овог плана.“,
замењују речима:
„Урбанистички параметри за изградњу трафо станице 110/35/10 kV Пожаревац 2, на кп 6874/4:
- Највећи дозвољени индекс заузетости: 50%
(укључујући објекте и спољно постројење)
- Највећа дозвољена висина: 6 м за главни објекат
(командна зграда) и 4 м за помоћне објекте
- Дозвољена је изградња других помоћних објеката на истој парцели.“
2. Ово решење производи правно дејство од када
и Одлука о доношењу Плана генералне регулације
„Пожаревац 2“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/18 и 11/20) која се исправља.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-21

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-30

На основу члана 61. став 3. 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
8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) 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 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Посебан програм
за наменска средства ЈП „Топлификација“
Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Посебан програм за наменска средства за 2021. годину ЈП „Топлификација“
Пожаревац бр. 6235/3 од 30. 11. 2020. године донет
од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр.
6193-3а од 30. 11. 2020. године).

II

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

43

44

На основу чл. 2 став 1. тачка 49), 35. став 7. и 47а
став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 – УС 50/13 УС, 98/13 – УС, 132/14,
145/14, 83/18, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 144. –
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),
члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други
закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана 39. став
1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

На основу чл. 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 39. став 1. тачка 64) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и Извештаја Комисије за мандатно - имунитетска питања Скупштине Града Пожаревца, број 09-06-207/2020-1 од 20.
новембра 2020. године,
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

РЕШЕЊЕ

о потврђивању мандата одборника Скупштине
Града Пожаревца

1. ИСПРАВЉА СЕ техничка грешка у Одлуци о
доношењу Плана генералне регулације „Пожаревац

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине
Града Пожаревца, изабраним на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаним 21. јуна

о исправци техничке грешке
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2020. године и поновљеним изборима 28. јуна 2020.
године, и то:
1) Стефану Кајићу из Живице са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
2. Мандат одборника из тачке 1. ове одлуке, траје до истека мандата одборника којима је престао
мандат.
3. Диспозитив ове одлуке објавити у ,,Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-1

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
и 47/18) 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 24. децембра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку мандата директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“,
Пожаревац

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
и 47/18) 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 24. децембра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“, Пожаревац

I

Именује се Марко Марјановић, дипломирани
економиста, за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“, Пожаревац почев од 1. јануара 2021. 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

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет
страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-30

I

Констатује се да Слободану Јовићу престаје мандат
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне
службе“, Пожаревац дана 31. децембра 2020. године.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-29
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике
и рачунарства, с. р.

45-2

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана

24. децембар 2020.

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

45-3

На основу члана 29. став 1. тачка 3) и 42. став 3.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
бр. 87/18), члана 5. ст. 4. и 6. Уредбе о саставу, начину
и организацији рада штабова за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, бр. 27/20), члана 39. став
1. тачка 44) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и чл. 2. став 2. и 100. став 1. Пословника
Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о измени Решења о разрешењу и образовању
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца и постављењу
команданта, заменика команданта, начелника
и чланова Градског штаба за ванредне
ситуације на територији Града Пожаревца број
011-06-131/2020-13-1 од 15. септембра 2020.
године и број 011-06-168/2020-20-1
од 9. октобра 2020. године
1. Врше се следеће измене у члану 2. Решења о
разрешењу и образовању Градског штаба за ванредне
ситуације на територији Града Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта, начелника
и чланова Градског штаба за ванредне ситуације на
територији Града Пожаревца, број 011-06-131/202013-1 од 15. септембра 2020. године и Решења о изменама Решења о разрешењу и образовању Градског
штаба за ванредне ситуације на територији Града
Пожаревца и постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за
ванредне ситуације на територији Града Пожаревца,
број 011-06-168/2020-20-1 од 9. октобра 2020. године:
1) Разрешава се дужности члана Штаба, Срђан
Лазић, начелник МУП, Полицијска управа Пожаревац,
2) Именује се за члана Штаба, Александар Василијевић, пуковник полиције.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-28
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-4

На основу чл. 17. став 3. и 21. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16 и 88/19), члана 39. став 1. тачка 13) 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“,
број 14/18), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац
1. Разрешава се Марковић Драган из Пожаревца,
дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац.
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2. Именује се за председника Надзорног одбора
Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац:
- Јочић Небојша из Пожаревца.
3. Мандат новоименовог у Надзорном одбору
Јавног предузећа „Топлификација“ траје до истека
мандата Надзорног одбора.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-5

На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20), члана 11. Одлуке о оснивању Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/11) 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе „Љубица Вребалов“
у Пожаревцу
1. Именују се за чланове Управног одбора Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу и то:
1. Пантић Иван из Пожаревца, представник локалне самоуправе;
2. Станојевић Срђан из Пожаревца, представник
локалне самоуправе;
3. Стевић Анастасијевић Јелена из Пожаревца,
представник локалне самоуправе;
4. Вељковић Жаклина из Пожаревца, представник
запослених;
5. Ј овић Марјана из Пожаревца, представник запослених;
6. Стефановић Снежана из Пожаревца, представник запослених;
7. Влајовић Марија из Пожаревца, представник
родитеља;
8. Живковић Јелена из Пожаревца, представник
родитеља и
9. Стевић Александар из Костолца, представник
родитеља.
2. Мандат чланова Управног одбора Предшколске
установе „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу“ траје четири године.
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3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-6

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), чл. 16. и 19.
Одлуке о оснивању установе Центар за социјални
рад Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/12 – пречишћен текст, 17/16 и 4/18),
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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Центра за социјални
рад Пожаревац у Пожаревцу
1. У Управни одбор Центра за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу именују се:
1. Сретеновић Марко из Пожаревца, председник,
2. Николић Јелена из Ћириковца, чланица,
3. Јанковић Ненадић Ана из Пожаревца, чланица,
4. Тодоровић Бисерка из Пожаревца, Центар за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу, чланица и
5. Михајловић Гордана из Пожаревца, Центар за
социјални рад Пожаревац у Пожаревцу, чланица.
2. У Надзорни одбор Центра за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу именују се:
1. Ђукић Радован из Брежана, председник,
2. Вулета Милан из Пожаревца, члан и
3. Милошевић Смиљана из Пожаревца, Центар
за социјални рад Пожаревац у Пожаревцу, чланица.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

45-7

На основу чл. 41, 42. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20), чл. 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар
за културу Пожаревац и оснивању три установе у
области културе ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Историјског архива
у Пожаревцу
1. У Управни одбор Историјског архива у Пожаревцу именују се:
1. Митровић Славко из Пожаревца, председник,
2. Серафиновић Катарина из Петке, заменица
председника,
3. Илић Ивана из Пожаревца, чланица,
4. Драгић Анђела из Костолца, чланица,
5. Стокић Владан из Трњана, члан.
6. Степановић Мирјана из Пожаревца, Историјски
архив у Пожаревцу, чланица.
7. Живковић Јасмина из Пожаревца, Историјски
архив у Пожаревцу, чланица.
2. У Надзорни одбор Историјског архива у Пожаревцу именују се:
1. Живковић Никола из Пожаревца, председник,
2. Максић Александра из Пожаревца, чланица и
3. Митић Горан из Великог Црнића, Историјски
архив у Пожаревцу, члан.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-8

На основу чл. 41, 42. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20), чл. 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар
за културу Пожаревац и оснивању три установе у
области културе ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст), члана 39. став 1.

24. децембар 2020.
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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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

Скупштина Града Пожаревца, на седници од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. У Управни одбор Народног музеја у Пожаревцу
именују се:
1. Смиљковић Милена из Пожаревца, председница,
2. Радуловић Милунка из Пожаревца, заменица
председнице,
3. Марковић Драгана из Пожаревца, чланица,
4. Селаковић Ана из Пожаревца, чланица,
5. Станковић Јелена из Пољане, чланица,
6. Ђокић Даница из Пожаревца, Народни музеј у
Пожаревцу, чланица и
7. Радосављевић Марина из Пожаревца, Народни
музеј у Пожаревцу, чланица.
2. У Надзорни одбор Народног музеја у Пожаревцу именују се:
1. Љубојевић Никола из Забеле, председник,
2. Ђорђевић Немања из Пожаревца, члан и
3. Миловић Оливера из Пожаревца, Народни музеј у Пожаревцу, чланица.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.

о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу
1. У Управни одбор Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ у Пожаревцу именују се:
1. Ранђеловић Златко из Пожаревца, председник,
2. Б
 огосављевић Тијана из Пожаревца, заменица
председника,
3. Стевановић Тамара из Пожаревца, чланица,
4. Ивановски Светлана из Пожаревца, чланица,
5. Стојадиновић Сања из Пожаревца, чланица,
6. Б
 ели Катарина из Пожаревца, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, чланица и
7. Минић Рената из Костолца, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, чланица.
2. У Надзорни одбор Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ у Пожаревцу именују се:
1. Даниловић Александар из Пожаревца, председник,
2. Петровић Кристина из Пожаревца, чланица и
3. Стокић Оливер из Пожаревца, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, члан.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-9

На основу чл. 41, 42. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20), чл. 13. и 15. Одлуке о подели установе Центар
за културу Пожаревац и оснивању три установе у
области културе ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст), 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),

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Народног музеја у Пожаревцу

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-10

На основу чл. 41, 42. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 9.
и 11. Одлуке о оснивању установе Центар за културу у
Пожаревцу ("Службени гласник града Пожаревца", бр.
3/09 - пречишћен текст), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора установе Центар за
културу у Пожаревцу
1. У Управни одбор установе Центар за културу
у Пожаревцу именују се:
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1. Младеновић Дејан из Пожаревца, председник,
2. Радић Ђура из Острова, заменик председника,
3. Перић Марија из Ћириковца, чланица,
4. Марковић Драгољуб из Пожаревца, члан,
5. Вићић Лазаревић Вера из Пожаревца, чланица,
6. Винкић Јелена из Пожаревца, чланица,
7. Пауновић Предраг из Пожаревца, Центар за
културу у Пожаревцу, члан
8. Јовановић Данка из Пожаревца, Центар за културу у Пожаревцу, члан и
9. Вељковић Момчило из Пожаревца, Центар за
културу у Пожаревцу, члан.
2. У Надзорни одбор установе Центар за културу
у Пожаревцу именују се:
1. Манев Саша из Пожаревца, председник,
2. Пауновић Бобан из Пожаревца, члан и
3. Крчмаревић Весна из Пожаревца, Центар за
културу у Пожаревцу, чланица.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.

7. Димитријевић Ненад из Пожаревца, Јавна установа „Спортски центар Пожаревац, члан,
8. Стојковић Нила из Пожаревца, Јавна установа
„Спортски центар Пожаревац, чланица и
9. Стојадиновић Саша из Пожаревца, Јавна установа „Спортски центар Пожаревац, члан.
2. У Надзорни одбор Јавне установе установе
„Спортски центар Пожаревац“ у Пожаревцу, именују се:
1. Живановић Бобан из Пожаревца, председник,
2. Остојић Александар из Пожаревца, члан и
3. Чегањац Бранко из Пожаревца, Јавна установа
„Спортски центар Пожаревац, члан.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-7

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-11

На основу чл. 9. и 11. Одлуке о оснивању јавне
установе културно-спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу ("Службени гласник Града Пожаревца",
бр. 7/15 - пречишћен текст и 12/18), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова
Управног одбора и Надзорног одбора Јавне
установе „Спортски центар Пожаревац“
у Пожаревцу
1. У Управни одбор Јавне установе „Спортски
центар Пожаревац“ у Пожаревцу именују се:
1. Миљковић Далибор из Пожаревца, председник,
2. Стевановић Данило из Пожаревца, заменик
председника,
3. Несторовић Тања из Пожаревца, чланица,
4. Марковић Лидија из Пожаревца, чланица,
5. Ђорђевић Владица из Пожаревца, члан,
6. Стојимировић Далибор из Пожаревца, члан,

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

45-12

На основу чл. 9. и 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Пожаревца ("Службени
гласник Града Пожаревца", бр. 9/16 – пречишћен
текст), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Туристичке
организације Града Пожаревца у Пожаревцу
1. У Управни одбор Туристичке организације Града Пожаревца именују се:
1. Костић Драган из Пожаревца, председник,
2. Жикић Југослав из Пожаревца, заменик председника,
3. Перић Марија из Пожаревца, чланица
4. Мишић Милена, „PC.NET Travel“, Пожаревац,
чланица и
5. Смиљковић Маја из Пожаревца, Туристичка
организација Града Пожаревцу, чланица.
2. У Надзорни одбор Туристичке организације
Града Пожаревца именују се:
1. Вељковић Драгана из Пожаревца, председница,
2. Јанковић Лазар из Пожаревца, члан и
3. Шарчевић Сандра из Пожаревца, Туристичка
организација Града Пожаревца, чланица.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-13

На основу чл. 41, 42. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и
6/20), члана 9. Одлуке о оснивању Установе Градски
женски хор „Барили“ у Пожаревцу ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст),
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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Установе Градски женски
хор „Барили“ у Пожаревцу
1. У Управни одбор Установе Градски женски хор
„Барили“ у Пожаревцу именују се:
1. Убавић Габријела из Пожаревца, председница,
2. Милосављевић Пићурић Биљана из Пожаревца,
заменица председнице,
3. Вукосављевић Катарина из Пожаревца, чланица,
4. Миливојевић Живадинка из Пожаревца, чланица,
5. Николић Александра из Костолца, чланица,
6. Арсић Милица из Пожаревца, чланица и
7. Николић Александра из Пожаревца, чланица.
2. У Надзорни одбор Установе Градски женски
хор „Барили“ у Пожаревцу именују се:
1. Вучетић Ивана из Пожаревца, председница,
2. Гавриловић Ивана из Кленовника, чланица и
3. Николић Јелена из Пожаревца, чланица.
3. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

Страна 297 – Број 33

45-14

На основу чл. 119. и 122. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19), члана 5.
Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права
над Апотекарском установом „Пожаревац“ Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/09
- пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
и Надзорног одбора Апотекарске установе
Пожаревац
1. У Управни одбор Апотекарске установе Пожаревац именују се:
1. Костић Зоран из Пожаревца, председник,
2. Миловановић Драгослав из Пожаревца, заменик председника и
3. Саша Петровић, дипл. фармацеут спец, из Петровца на Млави, Апотека Пожаревац у Пожаревцу, члан.
2. У Надзорни одбор Апотекарске установе Пожаревац именују се:
1. Марјановић Стефан из Пожаревца, председник,
2. Живојиновић Љубиша из Пожаревца, члан и
3. Вучковић Вилмица, дипл. фармацеут из Пожаревца, Апотека Пожаревац у Пожаревцу, чланица.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-15

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/10, 99/11
– др. закон и 44/18 – др. закон), члана 13. Одлуке о
оснивању Фондације „Милена Павловић – Барили“
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/09 –
пречишћен текст и 15/16), 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

Страна 298 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора Фондације Миленин
дом – Галерија Милене Павловић
– Барили у Пожаревцу
1. У Управни одбор Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили у Пожаревцу
именују се:
1. Зарић Владана из Костолца, председница,
2. Маринковић Петар из Пожаревца, члан,
3. Стевановић Маја из Пожаревца, чланица,
4. Клинц Ивана из Костолца, чланица,
5. Јоцић Милица из Пожаревца, чланица,
6. Дудулица Даница из Пожаревца, чланица и
7. Кнежевић Милош из Пожаревца, члан.
2. У Надзорни одбор Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић Барили у Пожаревцу
именују се:
1. Трнавац Драган из Пожаревца, председник,
2. Стојановић Драган из Пожаревца, члан и
3. Ранђеловић Милош из Пожаревца, члан.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

1. Грубетић Дарко из Костолца,
2. Павловић Јован из Костолца,
3. Јоветић Јелена из Костолца,
4. Јуришић Јована из Костолца,
5. Стевић Александар из Костолца,
2. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у Костолцу и то:
1. Јуришић Јована из Костолца, као представник
Града Пожаревца;
2. Водене Дијана из Кленовника, као представник
Града Пожаревца;
3. Вушовић Милош из Костолца, као представник
Града Пожаревца;
4. Цолић Соња из Пожаревца, као представник
запослених;
5. Павловић Јован из Костолца, као представник
запослених;
6. Лазаров Јелена из Пожаревца, као представник
запосленик;
7. Жуковски Радица из Костолца, као представник
родитеља;
8. Лештанин Татијана из Костолца, као представник родитеља и
9. Андрејић Невена из Костолца, као представник
родитеља.
3. Мандат новоименованих чланова Школског
одбора из тачке 2. овог решења траје четири године.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-13

45-16

На основу чл. 116. ст. 2, 5. и 13, 117. став 1. и 118.
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу привременог Школског одбора
и именовању Школског одбора Основне школе
„Јован Цвијић“ у Костолцу
1. Разрешавају се дужности члана привременог
Школског одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у
Костолцу и то:

24. децембар 2020.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-17

На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5. и 13. и 117. ст.
3. тачка 4) и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и
27/18 – др. закони и 10/19), члана 39. став 1. тачка 14)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и
чл. 2. став 2. и 100. став 1. Пословника Скупштине
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Пољопривредне школе са домом ученика
„Соња Маринковић“ у Пожаревцу
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ у Пожаревцу и то:
- Милошевић Предраг из Набрђа, као представник
родитеља;
2. Именује се за члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу и то:
- Бочко Ивана из Пожаревца, као представник
родитеља;
3. Мандат новоименованог члана Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата
Школског одбора.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
6. Ово решење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-14
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-18

На основу члана 39. став 1. тач. 8) и 52) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и чл. 2.
став 2, 19. став 1, 21, 22, 27, 33. и 100. став 1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова сталних радних тела
Скупштине Града Пожаревца
1. Именују се у Комисију за прописе Скупштине
Града Пожаревца:
1. Костић Душан из Пожаревца, председник;
2. Илић Марина из Пожаревца, заменица председника;
3. Кукољ Сања из Пожаревца, чланица;
4. Петровић Владан из Пожаревца, члан;
5. Милосављевић Ивана из Пожаревца, чланица;
6. Милошевић Ивана из Пожаревца, чланица;
7. Милошевић Ивица из Пожаревца, члан;
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8. Ваљаревић Тања из Пожаревца, чланица и
9. Симић Лазаревић Марија из Пожаревца, чланица.
2. Именују се у Комисију за представке и предлоге Скупштине Града Пожаревца:
1. Кукољ Сања из Пожаревца, председница;
2. Илић Марина из Пожаревца, заменица председнице;
3. Секуловић Маргарета из Пожаревца, чланица;
4. Срдић Весна из Пожаревца, чланица;
5. Саша Павловић из Бубушинца, члан;
6. Миловановић Јелена из Драговца, чланица;
7. Станковић Стефан из Пожаревца, члан;
8. Вукосављевић Катарина из Пожаревца, чланица и
9. Станковић Мирослав из Пожаревца, члан.
3. Именују се у Комисију за стамбена питања
Скупштине Града Пожаревца:
1. Милетић Емина из Пожаревца, председница;
2. Рашуо Марија из Маљуревца, заменица председнице;
3. Миловановић Виолета из Костолца, чланица;
4. Златојев Тања из Костолца, чланица;
5. Микић Слободан из Пожаревца, члан;
6. Чепкеновић Марко из Пожаревца, члан;
7. Милутиновић Славиша из Ћириковца, члан;
8. Стојадиновић Сања из Пожаревца, чланица и
9. Спасојевић Драгана из Пожаревца , чланица.
4. Именују се у Савет за привреду и финансије
Скупштине Града Пожаревца:
1. Спасовић Бошко из Пожаревца, председник;
2. Новаковић Иван из Лучице, заменик председника;
3. Ружић Јелена из Пожаревца, чланица;
4. Јовановић Богољуб из Пожаревца, члан;
5. Алексић Сузана из Пожаревца, чланица;
6. Зорић Миленко из Пожаревца, члан;
7. Јеремић Коста из Пожаревца, члан;
8. Николић Живадин из Кличевца, члан и
9. Стефановић Иван из Пожаревца, члан.
5. Именују се у Савет за друштвене делатности
Скупштине Града Пожаревца:
1. Несторовић Горан из Пожаревца, председник;
2. Стокић Маријана из Трњана, заменица председника;
3. Давидовић Милованка из Пожаревца, чланица;
4. Живановић Марина из Пожаревца, чланица;
5. Стојановић Зорица из Костолца, чланица;
6. Дукић Светлана из Бубушинца, чланица;
7. Ђулаковић Владан из Пожаревца, члан;
8. Ајдачић Ирена из Костолца, чланица и
9. Васић Слободан из Бара, члан.
6. Именују се у Савет за пољопривреду и село
Скупштине Града Пожаревца:
1. Стојановић Зафировић Милена из Пожаревца,
председница;
2. Јовановић Дејан из Брежана, заменик председнице;
3. Шаини Рамадан из Костолца, члан;
4. Ивић Драган из Дрмна, члан;
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5. Николић Веселин из Драговца, члан;
6. Живковић Бобан из Кличевца, члан;
7. Перић Југослав из Живице, члан;
8. Милановић Сузана из Трњана, чланица и
9. Марковић Зоран из Кличевца, члан.
7. Именују се у Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине Града
Пожаревца:
1. М
 илојевић Белкић Ивана из Пожаревца, председница;
2. Перишић Ивана из Пожаревца, заменица председнице;
3. Најдановић Оливера из Пожаревца, чланица;
4. Јововић Жаклина из Пожаревца, чланица;
5. Арсић Милица из Пожаревца, чланица;
6. Вељковић Јелена из Пожаревца, чланица;
7. Јеличић Горан из Пожаревца, члан;
8. Јовић Катарина из Пожаревца , чланица и
9. Беришић Ана из Пожаревца, чланица.
8. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-19

На основу члана 5. Одлуке о утврђивању назива
улица и тргова насељених места на територији града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 5/10), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за давање
предлога назива улица и тргова
града Пожаревца
1. Именују се у Комисију за давање предлога назива улица и тргова Града Пожаревца:
1. Бојковић Гордан из Пожаревца, председник,
2. Живковић Марко из Пожаревца, заменик председника,
3. Церовшек Милена из Костолца, чланица,
4. Јанковић Далибор из Набрђа, члан,
5. Несторовић Горан из Пожаревца, члан,
6. Којић Саша из Пожаревца, члан,
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7. Др Милорадовић Драгана из Пожаревца, чланица,
8. Ђорђевић Милорад из Пожаревца, члан и
9. Голубовић Небојша из Пожаревца, члан.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-16
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-20

На основу члана 32. ст. 5. и 6. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, бр. 42/19),
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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за решавање притужби
на рад комуналних милиционара и о именовању
председника и чланова
1. У Комисију за решавање притужби на рад комуналних милиционара (у даљем тексту: Комисија),
у случајевима када из притужбе или података прикупљених у поступку код овлашћеног лица, произилази сумња да је комунални милиционар применом
овлашћења из члана 32. став 1. Закона о комуналној
милицији учинио кривично дело за које се гони по
службеној дужности именују се:
- Млакар Иван из Костолца, одборник Скупштине
Града Пожаревца, председник;
- Рајић Драгана из Пожаревца, одборница Скупштине Града Пожаревца, чланица;
- Васић Јелена из Пожаревца, одборница Скупштине Града Пожаревца, чланица,
- Лукић Небојша из Пожаревца, руководилац надлежног Одељења, члан и
- Светозаревић Златан из Пожаревца, Полицијска
управа у Пожаревцу, члан.
2. У поступку разматрања притужбе Комисија је
овлашћена да од подносиоца притужбе и другог лица
прикупља потребна обавештења и доказе о чињеницама и околностима на које се притужба односи, као
и да од Градске управе и полиције тражи потребну
помоћ и сарадњу. Комисија поступак решавања притужбе закључује достављањем одговора подносиоцу
притужбе у року од 30 дана од дана истека рока за
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вођење поступка код руководиоца надлежног Одељења, односно овлашћеног лица.
3. Стручне, организационе и административно
техничке послове за Комисију обављаће надлежно
Одељење Градске управе Града Пожаревца.
4. Накнада за рад председнику и члановима Комисије исплаћиваће се на исти начин као што се исплаћује накнада за председника и чланова сталних
скупштинских радних тела.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

2) организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова,
3) додатним образовањем и обуком и
4) другим питањима од интереса за запошљавање.
3. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Савета обављаће надлежно Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-18

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-21

На основу члана 28. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17
– др. закон), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Савета за запошљавање Града
Пожаревца и именовању председника, заменика
председника и његових чланова
1. У Савет за запошљавање Града Пожаревца именују се:
1. Павловић Саша из Кленовника, градоначелник
Града Пожаревца, председник;
2. Алексић Славиша из Брежана, заменик градоначелника Града Пожаревца, заменик председника,
3. Мирић Соња из Пожаревца, директор Националне службе за запошљавање, Филијале у
Пожаревцу, чланица,
4. Марковић Валентина из Кленовника, чланица,
5. Милошевић Зоран из Пожаревца, члан,
6. Радовановић Сузана из Пожаревца, чланица,
7. Илић Гордана из Пожаревца, чланица,
8. Марковић Милица из Пожаревца, чланица и
9. Степановић Стефан из Дрмна, члан.
2. Задатак Савета за запошљавање Града Пожаревца је да даје мишљења и препоруке надлежном
органу Града у вези са:
1) доношењем програма,
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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-22

На основу чл. 1. и 4. Одлуке о образовању Савета
за младе Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова/чланица Савета
за младе Града Пожаревца
1. Именују се у Савет за младе Града Пожаревца:
1. Илић Ана из Пожаревца, председница,
2. Ицић Милан из Батовца, заменик председнице,
3. Татић Лаура из Пожаревца, чланица,
4. Павковић Невена из Пожаревца, чланица,
5. Ераковић Горан из Пожаревца, члан,
6. Тодоровић Вељко из Пожаревца, члан,
7. Стојичић Стефан из Пожаревца, члан,
8. Ивановић Анђела из Пожаревца, чланица и
9. Митрашиновић Милена из Пожаревца, чланица.
2. Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Одељење за
друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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45-23

На основу члана 35. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08
– др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон),
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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за комасацију Града
Пожаревца и о именовању председнице,
заменика председнице, чланова секретара
и њихових заменика
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45-24

На основу члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09),
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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
и о именовању председника, чланова
и секретара

1. У Комисију за комасацију Града Пожаревца
именују се:
1. Кукољ Сања, дипл. правник из Пожаревца,
председница,
- Вулета Милан, дипл. правник из Пожаревца,
заменик председнице,
2. Ракић Новица, инжењер геодезије, Служба за
катастар непокретности, члан,
- Цвејић Саша, геометар, заменик члана,
3. Митровић Славко из Пожаревца, члан,
- Остојић Александар из Пожаревца, заменик
члана,
4. Зафировић-Стојановић Милена, дипл. инжењер
пољопривреде из Пожаревца, чланица,
- Перић Бошко, дипл. инжењер пољопривреде, Градска управа Града Пожаревца, заменик
чланице,
5. Лазић Милан, дипл. правник, Градска управа
Града Пожаревца, члан,
- Паповић Ђорђе, дипл. правник Градска управа Града Пожаревца, заменик члана,
6. Ранђеловић Гордана, дипл. инжењер архитектуре Градска управа Града Пожаревца, чланица,
- Мишић Ана, дипл. инжењер архитектуре Градска управа Града Пожаревца, заменица чланице,
7. Јуришић Јована, Градска управа Града Пожаревца, чланица,
- Миловановић Снежана, Градска управа Града
Пожаревца, заменица чланице и
8. Марјановић Зоран, дипл. правник у Одељењу
за имовинско-правне послове Градске управе
Града Пожаревца, секретар Комисије.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

1. У Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, именују се:
1. Лазић Милан, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града
Пожаревца, председник,
2. Паповић Ђорђе, дипл. правник, Одељење за
имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, заменик председника,
3. Миловановић Снежана Градска управа Града
Пожаревца, чланица,
4. Динић Дарко из Пожаревца, члан,
5. Стефановић Срђан из Пожаревца, члан,
6. Вујчић Добрила из Пожаревца, чланица
7. Пауновић Милош, Служба за катастар непокретности у Пожаревцу, члан и
8. Стојадиновић Лела, дипл. инж. пољопривреде,
Одељење за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине, секретар Комисије.
2. Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање,
вођење записника и давање предлога градоначелнику
Града Пожаревца за избор најповољнијег понуђача.
3. Накнада за рад председнику и члановима Комисије исплаћиваће се на исти начин као што се исплаћује и за чланове скупштинских радних тела.
4. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће надлежно одељење за послове пољопривреде Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-20

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-21

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

45-25

На основу члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 4/11), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за грађевинско
земљиште Града Пожаревца
1. Именују се у Комисију за грађевинско земљиште Града Пожаревца:
1. Перишић Ивана из Пожаревца, председница,
2. Пауновић Ивана из Пожаревца, заменица председнице,
3. Урошевић Никола из Пожаревца, члан,
4. Радовановић Сузана из Пожаревца, чланица,
5. Станковић Наташа из Пожаревца, чланица,
6. Милановић Славољуб из Пожаревца, члан,
7. Панић Павле из Пожаревца, члан,
8. Михајловић Иван из Пожаревца, члан и
9. Јовић Мирјана из Пожаревца, чланица.
2. Диспозитив овог решења објавити у “Службеном гласнику Града Пожаревца”.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-22
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-26

На основу тачке I Одлуке о образовању Савета
за приватно предузетништво („Службени гласник
Oпштине Пожаревца“, бр. 1/97), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова Савета за приватно
предузетништво Скупштине Града Пожаревца
1. Именују се у Савет за приватно предузетништво Скупштине Града Пожаревца:
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1. Трнавац Драган из Пожаревца, председник,
2. Кранчевић Жељко из Пожаревца, заменик председника,
3. Максић Александра из Пожаревца, чланица,
4. Ђорђевић Стефан из Пожаревца, члан,
5. Вушовић Милош из Костолца, члан,
6. Најдановић Милан из Пожаревца, члан и
7. Вељковић Милан из Пожаревца, члан.
2. Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета за приватно предузетништво
обављаће Одељење за за локални економски развој,
пољопривреду и заштиту животне средине Градске
управе Града Пожаревца.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-27

На основу члана 3. Одлуке о образовању Савета за
бригу о старим лицима („Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 2/98), 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању Савета за бригу о старим лицима
Града Пожаревца
1. Именују се у Савет за бригу о старим лицима
Града Пожаревца:
1. Ваштаг Золтан из Пожаревца, председник,
2. Филиповић Мирослава из Костолца, заменица
председника,
3. Стојадиновић Саша из Пожаревца, представник
средстава информисања, члан,
4. Игњатовић Биљана, представник Центра за социјални рад у Пожаревцу, чланица,
5. Радић Саша, представник Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу, члан,
6. Сабо Стеван из Пожаревца, представник Удружења пензионера у Пожаревцу, члан,
7. Обрадовић Саша из Пожаревца, Црвени крст у
Пожаревцу, члан,
8. Траиловић Сања, представник Фонда пензијског
и инвалидског осигурања у Пожаревцу, чланица,
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9. Б
 ратић Милева, представник Фонда за здравствено осигурање у Пожаревцу, чланица,
10. Миловановић Душан из Пожаревца, члан и
11. Н
 онковић Радослав, представник Градске општине Костолац, члан.
2. Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета за социјалну бригу о старим
лицима Града Пожаревца обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-24
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-28

На основу 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 од 24.
децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању председника, заменика
председника и чланова/чланица Савета
за социјалну политику Града Пожаревца
1. Именују се у Савет за социјалну политику Града Пожаревца:
1. Вулета Милан из Пожаревца, председник,
2. Радуловић Милунка из Пожаревца, заменица
председника,
3. Петровић Пишта из Пожаревца, чланица,
4. Ракић Дејан из Пожаревца, члан,
5. Вулић Марко из Пожаревца, члан,
6. Татјана Рајић из Пожаревца, чланица,
7. Петровић Периша из Пожаревца, члан,
8. Стевановић Маја из Пожаревца, чланица и
9. Стојадиновић Татијана из Пожаревца, чланица.
2. Задаци Савета за социјалну политику Града
Пожаревца су:
– утврђивање приоритета у области социјалне
заштите;
– израда стратешког плана за социјалну политику;
– иницирање развојних планова и
– успостављање партнерских односа између Града, установа и институција и цивилног сектора
на нивоу Града.
3. Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета за социјалну политику Града

24. децембар 2020.

Пожаревца обављаће Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца.
4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-25
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-29

На основу чл. 39. став 1. тачка 52) и 41. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и чл. 19.
став 1. и 32. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 24. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине
Града Пожаревца
1. Разрешава се дужности члана Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине Града Пожаревца:
- Татијана Стојадиновић из Пожаревца;
2. Именује се за члана Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине Града Пожаревца:
- Ивица Миленковић из Кличевца;
3. Мандат новоименованог члана Комисије за
мандатно-имунитетска питања Скупштине Града
Пожаревца из тачке 2. овог решења траје до истека
мандата Комисије за мандатно – имунитетска питања
Скупштине Града Пожаревца.
4. Ово Решење је коначно.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.

45-30

Ha основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћања земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда
и конфискацијом због неизвршеннх обавеза из обавезног

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

откупа пољопривредних производа („Службени гласник
РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 39. став 1. тачка 8)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 24. децембра2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. Како је конституисан нови сазив Скупштине Града
Пожаревца, а због истека мандата одборника у Комисији,
предлаже се министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да се у Комисији за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта Града Пожаревца, разреше и то:
- председник Ранковић Елизабета, судија Основног суда у Пожаревцу;
1. ч
 лан Дејан Јовановић, одборник из Брежана,
заменик члана Драгољуб Марковић, одборник
из Пожаревца;
2. члан Душан Костић, одборник из Пожаревца,
заменик члана Јулија Милојевић, одборница
из Пожаревца;
3. члан Бошко Перић, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца, заменик члана Оливера
Најдановић, дипл. инжењер пољопривреде из
Пожаревца;
4. члан Новица Ракић, инжењер геодезије, заменик члана Анђелија Алмажан, инжењер
геодезије.
2. Предлаже се министру пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије да се у Комисији за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање
земљишта Града Пожаревца, именују и то:
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- Зорица Стојадиновић, судија Основног суда у Пожаревцу, за председника,
- Мила Савић Рајчић, судија Привредног суда у Пожаревцу, за заменика председника;
1. Новица Ракић, инжењер геодезије из Пожаревца, за члана,
Саша Цвејић, инжењер геодезије из Пожаревца, за заменика члана,
2. Милена Зафировић-Стојановић, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца, за члана,
Дарко Динић, дипл. инжењер пољопривреде
из Пожаревца, за заменика члана,
3. Душан Костић, одборник Скупштине Града
Пожаревца, за члана,
Далибор Јанковић, одборник Скупштине Града Пожаревца, за заменика члана,
4. Иван Млакар, одборник Скупштине Града Пожаревца, за члана,
Светлана Гацо, одборник Скупштине Града
Пожаревца, за заменика члана.
У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године
Број 011-06-229/2020-26-27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар., с. р.
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24. децембар 2020.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу члана 11. став 3. Oдлуке о локалним
комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца“, број 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 возила и машина прописаних
Oдлуком о локалним комуналним таксама у делу –
ТАКСЕНА ТАРИФА – Тарифни број 2, који је саставни део Oдлуке о локалним комуналним таксама
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 19/19),
усклађују се годишњим индексом потрошачких цена,
који је објавио Републички завод за статистику, за
период од 1. октобра 2019. године до 30. септембра
2020. године, тако да гласе:
У Тарифном броју 2
усклађени износ
у динарима
За држање моторних друмских и прикључних
возила:
1) За теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости
1.780,00
- за камионе од 2т до 5 т носивости
2.370,00
- за камионе од 5т до 12 т носивости 4.130,00
- за камионе преко 12 т носивости
5.900,00
2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 590,00
3) За путничка возила:
- до 1.150 цм3 590,00
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
1.170,00
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
1.770,00
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
2.370,00
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
3.570,00
- преко 3.000 цм3 5.900,00
4) За мотоцикле:
- до 125 цм3
470,00

- преко 125 цм3 до 250 цм3
700,00
- преко 250 цм3 до 500 цм3
1.170,00
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3
1.440,00
- преко 1.200 цм3
1.770,00
5) За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом
седишту 50,00
6) За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
− 1т носивости
480,00
− од 1 т до 5 т носивости
820,00
− од 5 т до 10 т носивости
1.120,00
− од 10 т до 12 т носивости
1.550,00
− носивости преко 12 т
2.370,00
7) За вучна возила (тегљаче):
− чија је снага мотора до 66 киловата 1.770,00
− чија је снага мотора од 66 до 96 киловата

2.370,00
− чија је снага мотора од 96 до 132 киловата

2.980,00
− чија је снага мотора од 132 до 177 киловата

3.570,00
− чија је снага мотора преко 177 киловата

4.740,00
8) За радна возила, специјална адаптирана возила за
превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.170,00
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, 18. децембра 2020. године
Број 09-06-228/2020-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 12. октобра 2020. године, разматрало је захтев

24. децембар 2020.
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Начелника Градске управе Града Пожаревца број: 0140-2281/16 од 8. 10. 2020. године, за одобрење финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 8. 10. 2020. 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 и 72/19),
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 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19), донело следеће

РЕШЕЊЕ

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0001 ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 164,
Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета, Економска класификација 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за
2020. годину, са Економске класификације 483111 –
Новчане казне и пенали по решењу судова).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

У Пожаревцу, 12. октобра 2020. године
Број:09-06-177/2020-2

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Начелника Градске управе Града Пожаревца број: 01-40-2281/16 од 8. 10.
2020. године, за одобрење финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 8. 10. 2020. године,
и ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном износу од
5.850.000,00 динара по достављеној пресуди у поступку по тужби тужиоца „Агросистем“ ДОО против
туженог Града Пожаревца.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20) у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Главе 1 – Градска управа, Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиције 177, Економске класификације 499 – Средства резерве, Извора финансирања
01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 164, Извор финансирања 01 – Општи приходи и
примања из буџета, Економска класификација 483 –
Новчане казне и пенали по решењу судова (у оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца
за 2020. годину, на Економску класификацију 483111
– Новчане казне и пенали по решењу судова).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
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ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 12. октобра 2020. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Маљуревац број 03-40-1848/2020 од
30. 9. 2020. године за одобрење додатних средстава у
износу од 5.200,00 динара са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-1848/2020 од 5. 10. 2020. 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 и 72/19), 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 19/19),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Маљуревац број 03-40-1848/2020 од 30. 9. 2020. године
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и одобравају се додатна средства у износу од 5.200,00
динара, за плаћање рачуна.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), 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 177, 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 192. Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (у Финансијском плану Месне заједнице Маљуревац за 2020.
годину на економској класификацији 4251 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, 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 192.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање (у Финансијском плану Месне заједнице
Маљуревац за 2020. годину на економској класификацији 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката, Извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања буџета).

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, 12. октобра 2020. године
Број:09-06-177/2020-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инжењер електротехнике, с. р.

24. децембар 2020.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. октобра 2020. године, разматрало је захтев
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1908/2020 од 12. 10.
2020. године, за одобрење финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
20.10.2020. 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 и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-401908/2020 од 12. 10. 2020. године, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца од 20. 10. 2020. године, за обезбеђење
финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства
у укупном износу од 198.078,00 динара за прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије
објекта: Топлотна подстаница Ратарска број 45а у
Пожаревцу, к. п. 4574/1 К. О. Пожаревац.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 177,
Економске класификације 499 – Средства резерве,
Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Главе 1 – Градска управа, Програма
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
167, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01 – Општи

24. децембар 2020.
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приходи и примања из буџета. (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020.
годину, на економској класификацији 511292 – Комуникациони и електрични водови- Прикључак на
дистрибутивни систем електричне енергије објекта:
Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу,
к. п. 4574/1 К.О. Пожаревац).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Главе 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 167,
Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета, Економске класификације 511 – Зграде
и грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину, са
економске класификације 511292 – Комуникациони
и електрични водови – Прикључак на дистрибутивни
систем електричне енергије објекта: Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу, к. п. 4574/1
К. О. Пожаревац).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. октобра 2020. године
Број 09-06-183/2020-4
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 23. октобра 2020. године, разматрало је захтев
Одељења за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-1938/2020 од 19. 10.
2020. 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 и 72/19), 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.
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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 22. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело
следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца број
09-40-1938/2020 од 19. 10. 2020. године за одобрење
додатних средстава из буџетске резерве у износу од
5.000,00 динара и расподелу истих у складу са Одлуком о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено осигурање за
лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. 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 177, 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
13 – Развој културе и информисања, Програмска
класификација: 1201-0002, Програмска активност:
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Позиција 138, Функционална класификација 820 – Услуге културе, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
Извор 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 2020. годину у оквиру Програма
13 – Развој културе и информисања, Програмска
класификација: 1201-0002, Програмска активност:
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Позиција 138, Функционална класификација 820 – Услуге културе, Економска класификација
481941 – Дотације осталим удружењима грађана –
доприноси за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе,
извор финансирања 01 – Општи приходи и примања
буџета.
4. За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

Страна 310 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. октобра 2020. године
Број 09-06-183/2020-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

6

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. октобра 2020. године, разматрало је захтев
Народног музеја Пожаревац Пожаревац број: 09-401893/2020 од 7. октобра 2020. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 20. октобра 2020. 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 и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-1893/2020 од 7. октобра 2020. године,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 20.
октобра 2020. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 1.664.012,00 динара, на основу донете пресуде Основног суда у Пожаревцу у окончаном
поступку са Јеленом Миленковић, број 48 П1.235/18
од 11. 9. 2020. године.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), 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 177, Економска

24. децембар 2020.

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, и то:
- 923.195,00 динара, Позиција 197, Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), (у оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, на
Економску класификацију 4111 – Плате, додаци
и накнаде запослених),
- 158.329,00 динара, Позиција 198, Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, (у оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, 110.784,00
динара на Економску класификацију 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и
47.545,00 динара на Економску класификацију
4122 – Допринос за здравствено осигурање) и
- 582.488,00 динара, Позиција 211, Економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, на
Економску класификацију 4831 – Новчане казне
и пенали по решењу судова).

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, и то:
- 923.195,00 динара, Позиција 197, Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), (у оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, са
Економске класификације 4111 – Плате, додаци
и накнаде запослених),
- 158.329,00 динара, Позиција 198, Економска
класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, (у оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2020. годину,
110.784,00 динара са Економске класификације 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање и 47.545,00 динара са Економске
класификације 4122 – Допринос за здравствено
осигурање) и
- 582.488,00 динара, Позиција 211, Економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, (у оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, са
Економске класификације 4831 – Новчане казне
и пенали по решењу судова).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. октобра 2020. године
Број 09-06-183/2020-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

7

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. октобра 2020. године, разматрало је захтев
члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-351-1007/2020 од 7. 10. 2020. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца од 20. 10. 2020. 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 и 72/19), 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и
29/20), донело следеће

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 177, Економске
класификације 499–Средства резерве, Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5–Градска управа,
Главе 1 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације
0602-0001, Програмске активности: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функције
130 – Опште јавне услуге, Позиције 167, Економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти,
Извора финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета, (у оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2020. годину, на економској класификацији 511321-Капитално одржавање
пословних зграда и пословног простора – Лимарски
радови на балконима објекта „Старо Начелство“ у
Пожаревцу – I фаза – Балустери).
3. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Главе 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 167,
Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета, Економске класификације 511 – Зграде
и грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину, са
економске класификације 511321-Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора – Лимарски радови на балконима објекта „Старо Начелство“ у Пожаревцу – I фаза – Балустери).
4. За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23. октобра 2020. године
Број 09-06-183/2020-18

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа
Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну
инфраструктуру и саобраћај, урбанизам број 11351-1007/2020 од 7. 10. 2020. године, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца од 20. 10. 2020. године, за обезбеђење
додатних финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 363.828,00 динара за извођење лимарских радова на балконима објекта „Старо
Начелство“ у Пожаревцу - I фаза – Балустери.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20) у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Главе 1 – Градска управа, Програма
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска

Страна 311 – Број 33

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 30. октобра 2020. године, разматрало је захтев
Месне заједнице Живица број 03-40-1959/2020 од 21.
10. 2020. године за одобрење додатних средстава у
износу од 100.000,00 динара са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-1959/2020 од 29.10.2020. године, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,

Страна 312 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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 и 72/19), 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 19/19
и 29/20), 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, 30. октобра 2020. године
Број 09-06-186/2020-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електр., с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице Живица број 03-40-1959/2020 од 21. 10. 2020. године и
одобравају се додатна средства за плаћање рачуна за
електричну енергију у износу од 50.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19), 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 177, 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 188, Економска класификација 421 – Стални трошкови (у Финансијском
плану Месне заједнице Живица за 2020. годину на
економској класификацији 4212 – Енергетске 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 188,
Економска класификација 421 – Стални трошкови
(у Финансијском плану Месне заједнице Живица за
2020. годину на економској класификацији 4212 –
Енергетске услуге, Извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања буџета.)

24. децембар 2020.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. новембра 2020. године, разматрало је захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца, број: 09-401991/2020 од 26. 10. 2020. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 28. 10. 2020. 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 и 72/19),
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 22. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца број: 09-40-1991/2020 од 26. 10. 2020. године,
и одобравају се додатна средства у укупном износу
од 259.200,00 динара, и то на Економској класификацији 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема за куповину и уградњу
котла за грејање за подручну школу у Острову.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15

24. децембар 2020.
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– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 177, 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 112, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима
власти (у оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2020. годину на Економску класификацију 4632 – Капитални трансфери осталим
нивоима власти у износу од 259.200,00 динара, а у
оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из
Костолца за 2020. годину на Економску класификацију 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема).

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 112, Економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину са Економске класификације 4632
– Капитални трансфери осталим нивоима власти у
износу од 259.200,00 динара, а у оквиру Финансијског
плана ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца за 2020. годину
на Економску класификацију 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. новембра 2020. године
Број 09-06-193/2020-8
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 6. новембра 2020. године, разматрало је захтев

Страна 313 – Број 33

Народног музеја Пожаревац Пожаревац број: 09-402031/2020 од 29. октобра 2020. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 30. октобра 2020.
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 и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 19/19 и 29/20), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2031/2020 од 29. октобра 2020. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 30. октобра 2020. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства у
укупном износу од 94.400,00 динара за откуп музејских предмета.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), 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 177, 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
214, Економска класификација 515 – Нематеријална
имовина (у оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, на Економску класификацију 5151 – Нематеријална имовина).

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 214, Економска
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класификација 515 – Нематеријална имовина (у
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2020. годину, са Економске класификације
5151 – Нематеријална имовина).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6. новембра 2020. године
Број 09-06-193/2020-9
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 6. новембра 2020. године, разматрало је захтев
Одељења за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-450-14/2020 од 2. 11. 2020.
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
и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. 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 177, 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 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација: 1201-0002,
Програмска активност: Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва, Позиција 138, Функционална класификација 820 – Услуге културе, економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 13
– Развој културе и информисања, Програмска класификација: 1201-0002, Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Позиција 138, Функционална класификација 820 –
Услуге културе, Економска класификација 481941 –
Дотације осталим удружењима грађана – доприноси
за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање
за лица која самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе, извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.
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, 6. новембра 2020. године
Број 09-06-193/2020-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца број
09-450-14/2020 од 2. 11. 2020. године за одобрење
додатних средстава из буџетске резерве у износу
од 110.842,00 динара и расподелу истих у складу са
Одлуком о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку
или другу делатност у области културе („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 2/12 и 1/17).

24. децембар 2020.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 6. новембра 2020. године, разматрало је захтев
начелника Градске управе Града Пожаревца број 0140-2056/2020 од 3. 11. 2020. 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

24. децембар 2020.
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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 и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске
управе Града Пожаревца број 01-40-2056/2020 од
3. 11. 2020. године за обезбеђивање средстава која
недостају за исплату по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
број 4-00-845/2020 од 5. 10. 2020. године у износу од
2.793.420,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. 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 177, 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 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација: 0602-0001, Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Позиција 164, Функционална класификација 130
– Опште јавне услуге, економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација: 0602-0001, Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, економска класификација 483111 – Новчане казне и пенали по решењу судова, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета.
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“.

Страна 315 – Број 33

У Пожаревцу, 6. новембра 2020. године
Број 09-06-193/2020-11
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 13. новембра 2020. године, разматрало је захтев
начелника Градске управе Града Пожаревца, број:
01-82-58/2020-1 од 13. 11. 2020. године, за одобрење
финансијских средстава, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 13. 11. 2020. године, те је на
основу члана 69. ст. 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
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. ст. 1. и 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца, број: 01-82-58/2020-1 од 13. 11.
2020. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 13. 11.
2020. године, за обезбеђење финансијских средстава,
и ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од
45.600,00 динара за потребе коришћења софтверске
апликације ДРИС-СИУВС.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 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 177,
Економске класификације 499 – Средства резерве,
Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, Програмске
активности: Функционисање локалне самоуправе
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и градских општина, Функције 130 – Опште јавне
услуге, Позиције 156, Економске класификације 423
– Услуге по уговору, Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета. (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за
2020. годину, на економску класификацију 423212 –
Услуге одржавања софтвера – Подршка и одржавање
за интегрисано управљање ванредним ситуацијама
– ДРИС-СИУВС).
3. Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Главе 1 – Градска управа,
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмске класификације 0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 156,
Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања
из буџета, Економске класификације 423 – Услуге по
уговору (у оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину, на економску
класификацију 423212 – Услуге одржавања софтвера
– Подршка и одржавање за интегрисано управљање
ванредним ситуацијама – ДРИС-СИУВС).
4. За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 13. новембра 2020. године
Број 09-06-200/2020-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електр., с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 27. новембра 2020. године, разматрало
је мишљење Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу Наредбе
Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-82-65/2020 од 24. 11. 2020. године,
Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06213/2020-2 од 27. новембра 2020. године, члана 13.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, број 25/19), члана 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
РС“, број 15/16), чл. 13, 17, 29, 31. и 75. Закона о
смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18), чл. 4, 14, 15, 17. и 19. Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 70. 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.

24. децембар 2020.

Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
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 23. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава сталне буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8265/2020 од 24. 11. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ СЕ
средстава у износу од 1.374.945,00 динара за финансирање зарада за седам лекара за потребе Дома здравља
Пожаревац и то за пет лекара у ковид амбуланти у Пожаревцу и два лекара у ковид амбуланти у Костолцу за
период од 1. 12. 2020. године до 31. 12. 2020. године.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0010, Програмска активност: Стална
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 178, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001
– Функционисање установа примарне здравствене
заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133,
Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање.

III

Средства из тачке 2. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину у оквиру Програма 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001
– Функционисање установа примарне здравствене
заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Економска
класификација 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дом здравља.

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програма 12 – Здравствена заштита, Програмска
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класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална
класификација 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање (у финансијском плану Дома
здравља Пожаревца у оквиру економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у
износу од 1.178.693,00 динара и у оквиру 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од
196.252,00 динара).

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, 27. новембра 2020. године
Број 09-06-213/2020-2-1
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 27. новембра 2020. године, разматрало је
мишљење Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу Наредбе
Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-82-65/2020 од 24. 11. 2020. године,
Закључка Градског већа Града Пожаревца број 09-06213/2020-2 од 27. новембра 2020. године, члана 13.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, број 25/19), члана 10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
РС“, број 15/2016), чл. 13, 17, 29, 31. и 75. Закона о
смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
87/18), чл. 4, 14, 15, 17. и 19. Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 70. 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 и 72/19),
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,
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7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава сталне буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8265/2020 од 24. 11. 2020. године и ОДОБРАВАЈУ СЕ
средстава у укупном износу од 1.500.000,00 динара за:
- дезинфекцију просторија Опште болнице Пожаревац по допису исте број 011-217-272/2020
од 24. 11. 2020. године (њихов број 4803 од 24.
11. 2020. године)
- дезинфекцију ковид амбуланти, просторија и
возила Дома здравља Пожаревац по њиховом
захтеву број 7317 од 24. 11. 2020. године (011217-270 од 24. 11. 2020. године)
- дезинфекцију просторија и возила МУП-а, Полицијске управе у Пожаревцу по захтеву број
011-217-271/2020 од 24. 11. 2020. године (њихов
број 88-18570/20-1 од 24. 11. 2020. године).

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0010, Програмска активност: Стална
буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција 178, 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 156, Економска
класификација 423 – Услуге по уговору, извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.

III

Средства из тачке 2. овог решења распоредити
у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функционална
класификација 130 – Опште јавне услуге, Економска класификација 423911 – остале опште услуге –
дезинфекција (ванредна ситуација).

IV

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, Економска класификација 423911
– остале опште услуге – дезинфекција (ванредна
ситуација).

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, 27. новембра 2020. године
Број 09-06-213/2020-2-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротех.нике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 2. децембра 2020. године, разматрало је мишљење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу Наредбе Градског штаба
за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-8269/2020 од 30. 11. 2020. године, Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-216/2020-2 од 2.
12. 2020. године, члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19), члана
10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16), чл. 13,
29. и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа у
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), чл. 14. и 19. Закона о јавном
здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 70. 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
и 72/19), 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 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20),
донело следеће

24. децембар 2020.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава сталне буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8269/2020 од 30. 11. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ СЕ
средстава у износу од 210.320,00 динара за набавку
протокомера Општој болници Пожаревац.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5-Градска
управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0010, Програмска активност: Стална
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178,
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
12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне
здравствене заштите, Функционална класификација
760 – Здравство некласификовано на другом месту,
Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2020. годину Економска класификација
4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања – набавка опреме Општој болници Пожаревац – ванредна ситуација.

III

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа
примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација
464 – Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање, у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2020. годину са Економске класификације 4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – набавка опреме
Општој болници Пожаревац – 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“.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У Пожаревцу, 2. децембра 2020. године
Број 09-06-216/2020-2-1
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 2. децембра 2020. године, разматрало је мишљење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу Наредбе Градског штаба
за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-8269/2020 од 30. 11. 2020. године, Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-216/2020-2 од 2. децембра 2020. године, члана 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број 25/19), члана
10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16), чл. 13.,
29. и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа у
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), чл. 14. и 19. Закона о јавном
здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16), 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
и 72/19), 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 22. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело
следеће

РЕШЕЊЕ

Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 177, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа
примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација
464 – Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање, у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2020. годину Економска класификација 4642 – Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања – набавка опреме
Општој болници Пожаревац – ванредна ситуација.

III

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа
примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација
464 – Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање, у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2020. годину са Економске класификације 4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – набавка опреме
Општој болници Пожаревац – 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“.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

У Пожаревцу, 2. децембра 2020. године
Број 09-06-216/2020-2-2

I

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8269/2020 од 30. 11. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ СЕ
средстава у износу од 1.674.568,00 динара за набавку
станице за развод N2O Општој болници Пожаревац.

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

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, Програмска активност:
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 4. децембра 2020. године, разматрало је мишљење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу Наредбе Градског штаба

Страна 320 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-8275/2020 од 4. 12. 2020. године, Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-219/2020-1 од 4. децембра 2020. године, члана 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број 25/19), члана
10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16), чл. 13,
29. и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа у
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), чл. 14. и 19. Закона о јавном
здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 70. 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
и 72/19), 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 23. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело
следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

организацијама обавезног социјалног осигурања –
набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац – ванредна ситуација.

III

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска
класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална
класификација 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање. У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину, са
Економске класификације 4642 – Капиталне дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања –
набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац – 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, 4. децембра 2020. године
Број 09-06-219/2020-1-2

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 012-8275/2020 од 4. 12. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ СЕ
средстава у износу од 2.632.500,00 динара и то за
хитну набавку санитетског возила које је неопходно
за функционисање и рад Опште болнице Пожаревац.

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

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. 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 услуге некласификоване на другом месту, Позиција 177, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска
класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална
класификација 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање. У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину,
Економска класификација 4642 – Капиталне дотације

24. децембар 2020.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 4. децембра 2020. године, разматрало је мишљење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу Наредбе Градског штаба
за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-8272/2020 од 3. 12. 2020. године, Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-219/2020-2 од 4. децембра 2020. године, члана 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број 25/19), члана
10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16), чл. 13,
29. и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа у
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), чл. 14. и 19. Закона о јавном
здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 70. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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
и 72/19), 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 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело
следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава сталне буџетске резерве

I

1. ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне
ситуације на територији Града Пожаревца број 01282-72/2020 од 3. 12. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ
СЕ средстава у износу од 1.287.520,00 динара и то за:
- хитан пријем 5 (пет) медицинских техничара, потребна средства за један месец износе
788.496,00 динара
- набавку опреме за COVID амбуланте у Пожаревцу и Костолцу у износу од 499.024,00 динара
а у свему према достављеним захтевима од стране
Дома здравља Пожаревац.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0010, Програмска активност:
Стална буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска
класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална
класификација 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање. У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2020. годину
средства у износу од 788.496,00 динара Економска
класификација 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дом здравља
и средства у износу од 499.024,00 динара, Економска
класификација 4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дом здравља. У оквиру Финансијског плана Дома здравља
Пожаревац за 2020. годину 675.950,00 динара Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
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запослених (зараде), 112.546,00 динара Економска
класификација 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, 499.024,00 динара Економска класификација 512 – Машине и опрема.

III

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1-Градска управа, Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне
здравствене заштите, Функционална класификација
760-Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање. У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца
за 2020. годину средства у износу од 788.496,00 динара
Економска класификација 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дом здравља и средства у износу од 499.024,00 динара, Економска
класификација 4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Дом здравља. У
оквиру Финансијског плана Дома здравља Пожаревац за
2020. годину 675.950,00 динара Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде),
112.546,00 динара Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, 499.024,00 динара
Економска класификација 512 – Машине и опрема.

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, 4. децембра 2020. године
Број 09-06-219/2020-2-1
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 4. децембра 2020. године, разматрало је захтев
број 09-40-2100/2020 од 1. 12. 2020. 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 и 72/19),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев 09-40-2100/2020 од 1.
12. 2020. године за обезбеђивање додатних средстава
на име плаћања субвенционисане цене комуналних
услуга у износу од 450.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. 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 177, 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 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска
класификација: 0901-0001, Програмска активност –
Једнократне помоћи и други облици помоћи, Позиција
117, Функционална класификација 070 – Социјална
помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту, економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 11
– Социјална и дечја заштита, Програмска класификација: 0901-0001, Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, Позиција
117, Функционална класификација 070 – Социјална
помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту, Извор финансирања 01 – Општи
приходи и примања из буџета. економска класификација 472811 – Накнаде из буџета за становање и
живот – субвенционисана цена комуналних услуга.
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, 4. децембра 2020. године
Број 09-06-219/2020-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

24. децембар 2020.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 8. децембра 2020. године, разматрало је мишљење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу Наредбе Градског штаба
за ванредне ситуације Града Пожаревца број 012-8277/2020 од 7. 12. 2020. године, Закључка Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-222/2020-5 од 8. децембра 2020. године, члана 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ број 25/19), члана
10. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 15/16), чл. 13, 29.
и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ број 87/18), чл. 14. и 19. Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник РС“ број 15/16), члана 70. 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 и 72/19),
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 23. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ наредба Штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца број 01282-77/2020 од 7. 12. 2020. године И ОДОБРАВАЈУ
СЕ средстава у износу од 422.520,00 динара и то за
хитно повезивање Дома здравља Пожаревац на националну платформу за умрежавање РИС.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. 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 услуге некласификоване на другом месту, Позиција 177, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа
примарне здравствене заштите, Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација

24. децембар 2020.
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464 – Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање. У оквиру Финансијског плана Градске
управе Града Пожаревца за 2020. годину на економској класификацији 4642 – Капиталне дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања, (у
оквиру финансијског плана Дома здравља за 2020. годину, Економска класификација 515 – Нематеријална
имовина- повезивање Дома здравља на националну
платформу за умрежавање РИС).

III

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 12-Здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална класификација
760-Здравство некласификовано на другом месту, Позиција 133, Економска класификација 464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање. У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца
за 2020. годину на економској класификацији 4642 – Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, (у оквиру финансијског плана Дома здравља
за 2020. годину, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина- повезивање Дома здравља на националну платформу за умрежавање РИС).

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 2020. године
Број 09-06-222/2020-5-1
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 10. децембра 2020. године, разматрало је захтев
Одељења за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-2256/2020 од 8. 12. 2020.
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
и 72/19), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града

Страна 323 – Број 33

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 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца број 0940-2256/2020 од 8. 12. 2020. године за одобрење додатних средстава из буџетске резерве у износу од 10.000,00
динара на име обављања послова стручног утврђивања
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе на територији Града Пожаревца и издавање
потврде о њиховој смрти (послови мртвозорника).
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. 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 177, 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 12 – Здравствена заштита, Програмска класификација: 1801-0002,
Програмска активност – Мртвозорство, Позиција
134, Функционална класификација 721 – Опште
медицинске услуге, економска класификација 424
– Специјализоване услуге, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 12 –
Здравствена заштита, Програмска класификација:
1801-0002, Програмска активност – Мртвозорство,
Функционална класификација 721 – Опште медицинске услуге, економска класификација 424351 – Остале
медицинске услуге –мртвозорници), Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета.
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, 10. децембра 2020. године
Број 09-06-224/2020-8
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 14. децембра 2020. године, разматрало је изјашњење
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-2208/2020 од 10. 12. 2020. године,
па је на основу члана 61. став 12. 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 и
72/19), 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 37. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о преносу средстава у текућу буџетску резерву

Програмска
класификација

Функција

1

2002-0001

912

5

1

2003-0001

920

115

472

5

1

0602-0009

160

177

499

113

472

Извор
финансирања

Глава

5

Позиција

Раздео

Економска
Класификација

1. ПРИХВАТА СЕ изјашњење Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 0340-2208/2020 од 11. 12. 2020. године, за пренос средстава планираних на име превоза ученика у основном и
средњем образовању која није могуће искористити до краја године, у текућу буџетску резерву.
2. ОДОБРАВА се промена апропријација у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, број 19/19 и 29/20), у складу са тачком 1. овог решења, на следећи начин:

Опис

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Текућа буџетска резерва
УКУПНО:

Умањење

Повећање

01

4.012.381,00

/

01

2.750.000,00

/

01

/
6.762.381,00

6.762.381,00
6.762.381,00

Глава

Програмска
класификација

Функција

Економска
Класификација

5

1

2002-0001

912

472718

5

1

2003-0001

920

472718

5

1

0602-0009

160

499

Извор
финансирања

Раздео

3. Промене из тачке 2. овог решења извршити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за
2020. годину на следећи начин:

Опис

превоз ученика – превоз ученика у
основном образовању
превоз ученика – превоз ученика у
средњем образовању
Текућа буџетска резерва
УКУПНО:

Умањење

Повећање

01

4.012.381,00

/

01

2.750.000,00

/

01

6.762.381,00

6.762.381,00
6.762.381,00

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, 14. децембра 2020. године

Број 09-06-226/2020-8

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

24. децембар 2020.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 14. децембра 2020. године, разматрало је
захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 0840-2208/2020 од 4. 12. 2020. 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 и 72/19), 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 22. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града
Пожаревца број 08-40-2208/2020 од 4. 12. 2020. године за одобрење додатних средстава у износу од
4.249.999,00 динара на име плаћања јавне расвете.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. 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 177, 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: 1102-0001,
Програмска активност – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Позиција 41, Функционална класификација 640 – Улична расвета, економска класификација 421 – Стални трошкови, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 2 –
Комуналне делатности, Програмска класификација:
1102-0001, Програмска активност – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функционална класификација 640 – Улична расвета, економска класификација 421211 - услуге за електричну енергију – јавна
расвета, Извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања из буџета.
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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, 14. децембра 2020. године
Број 09-06-226/2020-8-1
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 14. децембра 2020. године, разматрало је захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“
број: 011-40-2197/2020 од 1. децембра 2020. године,
за одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије, 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 22. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ број: 011-40-2197/2020 од 1.
децембра 2020. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном
износу од од 492.480,00 динара за израду Елабората
о геотехничким истражним радовима у циљу израде
Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу затвореног базена у Граду Пожаревцу.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
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Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 177, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска класификација 1301-0001 ПА:
Функционисање локалних спортских установа, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 241,
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти (у оквиру Финансијског плана Јавне установе
„Спортски центар Пожаревац“ за 2020. годину, на Економску класификацију 5114 – Пројектно планирање).

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 1301-0001 ПА: Функционисање локалних спортских установа, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Позиција 241, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (У
оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“ за 2020. годину, са Економске
класификације 5114 – Пројектно планирање).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 14. децембра 2020. године
Број 09-06-226/2020-9
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
21. децембра 2020. године, разматрало је захтев Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца број 09-40-2307/2020 од 14. 12. 2020. 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.

24. децембар 2020.

Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 22. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 19/19 и 29/20), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца број 0940-2307/2020 од 14. 12. 2020. године, за обезбеђивање
додатних средстава и расподелу истих по захтевима
за остваривање права на вантелесну оплодњу, у износу од 69.880,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. 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 177, 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 11 – Социјална и дечја заштита,
Програмска класификација: 0901-0007, Програмска
активност – Подршка рађању и родитељству, Позиција 128, Функционална класификација 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 11
– Социјална и дечја заштита, Програмска класификација: 0901-0007, Програмска активност – Подршка
рађању и родитељству, Позиција 128, Функционална
класификација 040 – Породица и деца, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета.
економска класификација 472311 – Накнаде из буџета за децу и породицу – вантелесна оплодња.
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, 21. децембра 2020. године
Број 09-06-230/2020-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 21. децембра 2020. године, разматрало је захтев
Одељења за друштвене делатности Градске управе
Града Пожаревца број 09-40-2306/2020 од 14. 12.
2020. 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19 и
29/20), донело следеће
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помоћи и други облици помоћи, Позиција 117, Функционална класификација 070 – Социјална помоћ
угроженом становништву, некласификована на другом месту, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања из буџета. економска класификација
472811 – Накнаде из буџета за становање и живот
– субвенционисана цена комуналних услуга.
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, 21. децембра 2020. године
Број 09-06-230/2020-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца број 0940-2306/2020 од 14. 12. 2020. године, за обезбеђивање додатних средстава на име плаћања субвенционисане цене комуналних услуга за новембар месец
2020. године по достављеном списку ЈКП „Водовод
и канализација“ број 06-40-2232/2020 од 4. 12. 2020.
године, у износу од 50.688,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2020. 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 177, 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 11 – Социјална и дечја заштита,
Програмска класификација: 0901-0001, Програмска
активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, Позиција 117, Функционална класификација
070 – Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, Извор 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 2020. годину у оквиру Програма 11 –
Социјална и дечја заштита, Програмска класификација: 0901-0001, Програмска активност – Једнократне
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. децембра 2020. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Брежане“ број 011-40-2263/2020
од 9. 12. 2020. године за одобрење финансијских
средстава са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 0340-2263/2020 од 22. 12. 2020. 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 29/20),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Брежане“ број 011-40-2263/2020 од 9. 12. 2020. године и
одобравају се средства за набавку самоходне косилице у износу од 304.800,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
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Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 29/20), 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 177, Економска
класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета и
иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 2 – Месне заједнице, Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0002, Програмске активности:
Функционисање месних заједница, Функције 160 –
Опште јавне услуге, Позиције 196, Економске класификације 512 – Машине и опрема (у Финансијском
плану Месне заједнице „Брежане“ за 2020. годину на
економској класификацији 5123 – Опрема за пољопривреду, Извор финансирања 01 – Општи приходи
и примања буџета.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Главе 2 – Месне
заједнице, Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 0602-0002,
Програмске активности: Функционисање месних
заједница, Функције 160 – Опште јавне услуге, Позиције 196, Економске класификације 512 – Машине
и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Брежане“ за 2020. годину на економској класификацији 5123 – Опрема за пољопривреду, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.)

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, 23. децембра 2020. године
Број 09-06-237/2020-6
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 23. децембра 2020. године, разматрало је захтев
Месне заједнице „Љубичево“ број 011-352-743/2020

24. децембар 2020.

од 11. 12. 2020. године за одобрење финансијских
средстава са изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03352-743/2020 од 22. 12. 2020. 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 22. став 2.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 29/20),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Љубичево“ број 011-352-743/2020 од 11. 12. 2020. године
и одобравају се средства за набавку „контејнера“ у
износу од 250.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 29/20), 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 177, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета и иста се могу
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Главе 2 – Месне заједнице, Програма 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0002, Програмске активности: Функционисање месних заједница, Функције 160 – Опште јавне
услуге, Позиције 196, Економске класификације 512
– Машине и опрема (у Финансијском плану Месне
заједнице „Љубичево“ за 2020. годину на економској
класификацији 5129 – Монтирана опрема, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.)

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Главе 2 – Месне
заједнице, Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 0602-0002,
Програмске активности: Функционисање месних
заједница, Функције 160 – Опште јавне услуге, Позиције 196, Економске класификације 512 – Машине
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и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице
„Љубичево“ за 2020. годину на економској класификацији 5129 – Монтирана опрема, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.)

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, 23. децембра 2020. године
Број 09-06-237/2020-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

1

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС,
54/11, 12/20, 16/20, 16/20 – аутентично тумачење и
68/20) и члана 17. став 1. тачка 12. Пословника Градске изборне комисије („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/17 – пречишћен текст, 2/18 и 5/20),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 10. децембра 2020. године, донела је

ПОСЛОВНИК

Градске изборне комисије у Пожаревцу

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања Градске изборне комисије у
Пожаревцу (у даљем тексту: Комисија), као и друга
питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у Пожаревцу, у згради Града
Пожаревца, улица Дринска број 2.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи два печата и један
штамбиљ.
Печати су пречника 32 мм, обележени римским
бројевима I и II.
Печати су округлог облика, у средини печата је
мали грб Републике Србије.
По спољном ободу печата уписан је текст: „Република Србија“. У следећем унутрашњем кругу
уписан је текст: „Град Пожаревац – Градска изборна
комисија“.
У дну печата уписан је текст седишта: „Пожаревац“. Између грба Републике Србије и седишта исписује се редни број печата, односно римска цифра.
Штамбиљ је правоугаоног облика, величине
50х30 ммm, и садржи текст: у првом реду: „Република Србија“, у другом реду: „Град Пожаревац“, у
трећем реду: „Градска изборна комисија“, у четвртом реду: реч „Број“ и простор за број предмета, у
петом реду: простор за датум, а у шестом реду реч:
„Пожаревац“.

Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним
писмом.
О чувању и употреби печата и штамбиља старају
се секретар Комисије и Одељење за послове органа
Града и информационе технологије, Градске управе
Града Пожаревца.
Штамбиљ Комисије налази се код руководиоца
Одељења за послове органа града и информационе
технологије, Градске управе Града Пожаревца, који
обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.

Члан 4.

У оквиру својих надлежности, Комисија остварује
сарадњу са домаћим, страним и међународним органима и организацијама, у складу са законом.

Члан 5.

Комисија може да организује стручна саветовања
и друге облике стручног рада о питањима из своје
надлежности.

II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ
Комисија
Члан 6.

Комисија ради и одлучује на седници у сталном
и проширеном саставу.
Комисију у сталном саставу чине: председник Комисије, седам чланова Комисије и њихови заменици.
Комисију у проширеном саставу чини стални састав Комисије и по један опуномоћени представник
подносиоца проглашене изборне листе, који је предложио најмање две трећине кандидата за одборнике
од укупног броја одборника који се бира, односно 1/3
кандидата за одборнике од укупног броја одборника
који се бира, коју је предложила политичка странка
и коалиција политичких странака националних мањина, који има заменика.
Комисија ради и одлучује у проширеном саставу
од дана утврђивања лица која постају чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави резултате избора у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
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Чланови Комисије имају иста права, обавезе и
одговорности за рад Комисије.
Заменици чланова Комисије имају иста права и
обавезе као и чланови које замењују.
Чланови Комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и спровођењу одлука и закључака Комисије.

Члан 7.

Комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује да подносилац изборне
листе, испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа, у року од 48
часова од проглашења изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова
за одређивање опуномоћеног представника подносилаца изборне листе у проширеном саставу, комисија
доставља подносиоцу изборне листе, у року од 24
часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе
у проширени састав.
Представник подносиоца проглашене изборне
листе, постаје члан комисије у проширеном саставу
најкасније у року од 24 часа од доношења решења о
утврђивању проширеног састава.

Секретар Комисије и заменик
секретара Комисије
Члан 8.

Комисија има секретара и заменика секретара, који
учествују у раду Комисије, без права одлучивања.
Секретар и заменик секретара Комисије морају
бити дипломирани правници.
О обезбеђивању услова за рад Комисије, стара се
секретар Комисије.

Радне групе
Члан 9.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, усаглашавања предлога аката које припрема
секретар Комисије и Одељење за послове органа Града и информационе технологије, Градске управе Града Пожаревца, извештаја и других докумената, као
и обављања појединих изборних радњи, Комисија
може да образује радне групе из реда својих чланова.
Одлуком о образовању радних група утврђују се задаци и именују председавајући и чланови радних група.

Одељење за послове органа града
и информационе технологије, Градске управе
Града Пожаревца
Члан 10.

Одељење за послове органа Града и информационе технологије, Градске управе Града Пожаревца
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обезбеђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за
потребе Комисије и њених радних група.

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 11.

Председник Комисије:
- представља Комисију,
- сазива седнице Комисије и председава седницама,
- потписује акте Комисије,
- с тара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено,
- стара се о примени овог пословника, и
- обавља друге послове утврђене законом и овим
пословником.
Председник и заменик председника Комисије морају бити дипломирани правници.
Председник Комисије може да овласти секретара
Комисије да потписује акте Комисије која се односе
на питања оперативног карактера.

Заменик председника Комисије
Члан 12.

Заменик председника Комисије обавља дужности
председника Комисије, у случају његове одсутности
или спречености за обављање функције, а може да
обавља и послове за које га председник Комисије
овласти.

Чланови Комисије
Члан 13.

Чланови Комисије имају право и обавезу:
- да редовно присуствују седницама Комисије,
- да учествују у расправи о питањима која су на
дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници,
- да обављају све дужности и задатке одређене од
стране Комисије.

Секретар Комисије
Члан 14.

Секретар Комисије:
- припрема седнице Комисије,
- координира рад чланова и заменика чланова Комисије,
- помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности,
- стара се о припреми предлога аката које доноси
Комисија и обавља друге послове у складу са
законом, овим пословником и налозима председника Комисије.
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Надлежност комисије
Члан 15.

Комисија се у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о финансирању политичких странака и применом упутстава и других аката
Комисије:
- с тара о законитости спровођења избора одборника Скупштине Града Пожаревца;
- одређује бирачка места, при чему нарочито води
рачуна о равномерној распоређености бирача на
бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
- даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора одборника;
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
- утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
- проглашава изборне листе;
- решава по приговорима, с тим да претходно
утврди закључком чињенице;
- утврђује облик, изглед и укупан број гласачких
листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
- утврђује и објављује укупне резултате избора
одборника;
- подноси Извештај Скупштини Града Пожаревца
о спроведеним изборима за одборнике;
- доставља министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
- доноси Пословник Комисије;
- обавља и друге послове одређене прописима о
избору одборника.

IV. НАЧИН РАДА
Члан 16.

Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.
Изузетно, када у оправданим случајевима Комисија није у могућности да се састане ради одржавања седнице, седница Комисије може да се одржи
електронским путем (електронска седница), на начин
и по поступку утврђеним чл. 31, 32. и 33. овог Пословника.

Члан 17.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради и одлучује у проширеном саставу
од дана утврђивања лица која постају чланови Комисије у проширеном саставу до завршетка избора, односно до момента када је Комисија утврдила
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резултате избора и ове резултате објавила у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Члан 18.

Комисија је самостална у свом раду и ради на
основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.

Сазивање седнице Комисије
Члан 19.

Седницу Комисије сазива председник Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу
Комисије у што краћем року, када сазивање затражи
најмање трећина чланова Комисије.
Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим путем, а може и телефонским путем или на други одговарајући начин, најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу да буду сазване
и у року краћем од рока из става 3. овог члана.
Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања седнице Комисије и предлог дневног реда.
Уз сазив седнице, члановима и заменицима чланова Комисије, доставља се и материјал припремљен
за тачке предложеног дневног реда, као и записник
претходне седнице Комисије, уколико је сачињен.
Изузетно, ако конкретне околности захтевају, материјал се може уручити на самој седници, или се
може усмено изложити.
Постојање изузетних околности цени председник
Комисије.
Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије, осим у случају сазивања седнице на
захтев најмање трећине чланова Комисије, када се
дневни ред предлаже у захтеву за сазивање седнице.
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици када их
замењују.

Отварање седнице и учешће на седници
Члан 20.

Седница може да буде одржана када јој присуствује већина од укупног броја чланова, односно заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу.
Седницом председава председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик председника Комисије.
У случају да председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик председника,
односно, у случају да је заменик председника одсутан, најстарији присутни члан Комисије. Уколико
најстарији присутни члан Комисије не може или неће
да преузме председавање седницом, председавање
преузима следећи најстарији члан Комисије.
Отварајући седницу, председавајући констатује
број присутних чланова Комисије.

24. децембар 2020.
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У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар Комисије и њихови заменици.

Ток седнице
Члан 21.

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника претходне седнице, уколико је сачињен
и благовремено достављен члановима и заменицима
чланова Комисије.
Примедбе на записник може да изнесе сваки члан
Комисије, односно заменик члана.
Уколико нема изнетих примедби на записник,
председавајући ставља на гласање записник у предложеном тексту.
О изнетим примедбама на записник, Комисија
одлучује редом којим су изнете у расправи.
Након одлучивања о примедбама на записник,
председавајући констатује да је записник усвојен у
предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама.
Усвојени записник потписују председник и секретар Комисије.
О чувању изворника записника стара се секретар
Комисије.

Члан 22.
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Обједињена расправа подразумева истовремену
расправу за тачке/подтачке које су ставом 4. овог
члана утврђене, а гласање мора бити појединачно за
сваку тачку/подтачку.

Одржавање реда на седници
Члан 24.

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова
Комисије пријављеним за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно, председавајући
може да одреди паузу.

Одлучивање
Члан 25.

Пошто утврди да је расправа по тачки дневног
реда исцрпљена, председавајући закључује расправу о тачки дневног реда, након чега се прелази на
одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу.
Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици чланова само у случају одсуства члана којег
замењују.

Одлучивање о предлозима аката које доноси
Комисија

Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан Комисије, односно
заменик члана.
О предлозима за измену или допуну предложеног
дневног реда одлучује се без расправе, редом којим
су предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну предложеног дневног реда, Комисија
гласа о усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана Комисије,
односно заменика члана, Комисија може да одлучи
да се време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, ограничи на пет минута.

Уколико су у току расправе изнети предлози за
брисање, односно измене акта, председавајући на
гласање прво ставља те предлоге. У том случају,
одлучивање се обавља према редоследу по ком су
изнети предлози за брисање, односно измену, при
чему председавајући на гласање ставља прво предлог
за брисање, а потом предлог за измену.
Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога акта у
целини.

Члан 23.

Одлучивање по приговорима

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног
реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, Комисију извештава председник Комисије, или члан
Комисије којег је одредио председник Комисије и
који предлаже начин даљег поступања Комисије (известилац).
Уколико се на седници разматра предлог акта који
доноси Комисија, пре отварања расправе Комисију са
предлогом акта упознаје секретар Комисије.
Председавајући може предложити обједињену
расправу за тачке/подтачке утврђеног дневног реда,
које се утврђују гласањем већином од присутних чланова Комисије.

Члан 26.

Члан 27.

Приликом решавања приговора, Комисија заседа
и закључком утврђује чињенице.
Комисија доноси закључак у року од 8 часова од
часа пријема приговора.
На основу закључка донетог на седници Комисије, секретар Комисије сачињава предлог решења
по приговору.

Члан 28.

Уколико је у току расправе изнет предлог за одбацивање приговора, председавајући ставља на гласање
прво тај предлог.

Страна 334 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Уколико је изнето више предлога за одбацивање
приговора, о предлозима се гласа редом којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде усвојен, о
осталима се не гласа.
Председавајући, уколико нема других предлога,
ставља на гласање предлог решења по приговору
који је урађен на основу закључка Комисије.
Ако предлог да се приговор усвоји не добије потребну већину гласова, сматраће се да је приговор
одбијен.
Решење по приговору Комисија доноси у року од
48 часова од часа пријема приговора и доставља га
подносиоцу приговора.

Члан 29.

У поступку по приговорима, о питањима која
нису изричито уређена законом, Комисија сходно
примењује одредбе Закона о општем управном поступку.

Члан 30.

Кад је против решења Комисије донетог по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним подацима и списима за одлучивање, надлежном Управном
суду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа
пријема жалбе.

Електронска седница
Члан 31.

Електронска седница одржава се разменом електронских порука са електронском адресом Градске
изборне комисије у Пожаревцу: gik@pozarevac.rs.
Електронску седницу сазива председник Комисије.
Електронска седница сазива се електронским
путем, слањем сазива на адресе за пријем електронске поште коју чланови/заменици чланова Комисије
пријављују секретару Комисије као своју званичну
адресу за пријем и слање електронске поште.
О сазивању електронске седнице чланови/заменици чланова Комисије обавештавају се и слањем
поруке телефонским путем.

Члан 32.

На електронској седници одлучује се по тачкама
дневног реда који је утврђен у сазиву електронске
седнице.
Уз сазив електронске седнице, члановима/заменицима чланова Комисије доставља се, у електронском облику, материјал који је предмет одлучивања
на електронској седници.
На електронској седници, чланови Комисије се
изјашњавају о тачкама дневног реда електронске
седнице, тако што одговарају на електронску поруку
којом им је достављен сазив електронске седнице и
гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за предлог из
сваке тачке дневног реда електронске седнице.
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Чланови Комисије се изјашњавају о тачкама дневног реда електронске седнице у року од три часа од
часа слања сазива електронске седнице.
Одлука на електронској седници је донета ако је „за“
гласала већина од укупног броја чланова Комисије.
Електронска седница сматра се одржаном без
обзира на број чланова Комисије који су доставили
свој одговор на електронску поруку којом им је достављен сазив електронске седнице.
У року од два сата од истека рока у којем је требало да се чланови Комисије изјасне о тачкама дневног
реда електронске седнице, секретар Комисије сачињава извештај о резултатима гласања по свим тачкама дневног реда електронске седнице и доставља
га свим члановима Комисије електронским путем,
узимајући у обзир само благовремено примљене одговоре чланова Комисије.
Електронска седница сматра се завршеном часом достављања извештаја о резултатима гласања
по свим тачкама дневног реда електронске седнице.

Члан 33.

О електронској седници сачињава се записник,
у којем се констатује који су чланови Комисије благовремено одговорили на електронску поруку којом
им је достављен сазив електронске седнице, као и
резултат гласања по свакој тачки дневног реда електронске седнице, при чему се у обзир узимају само
благовремено примљени одговори.
Записник електронске седнице усваја се на првој
наредној седници Комисије.
Уз записник, као његов саставни део, прилаже
се извештај о резултатима гласања по свим тачкама
дневног реда електронске седнице.
О сачињавању и чувању записника електронске
седнице стара се секретар Комисије.

Записник
Члан 34.

О раду на седници Комисије сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама,
закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о резултатима свих гласања на седници.
Након усвајања, записник потписују председавајући и секретар Комисије.
О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије.

Члан 35.

На седницама Комисије, у време спровођења избора, врши се снимање тонског записа целокупног
тока седнице на хард-диску рачунара или диктафону.
Снимљен тонски запис трајно се чува у документацији Градске изборне комисије у Пожаревцу.
Сваки члан/заменик члана може да добије копију
снимљеног тонског записа на писани захтев.
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Изворници и преписи аката комисије
Члан 36.

Изворником акта сматра се текст акта усвојен на
седници Комисије, сачињен у прописаном облику, потписан од председавајућег и оверен печатом Комисије.
О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије.

V. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 37.

Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада:
- путем објављивања аката и информација о свом
раду на интернет презентацији Града Пожаревца,
- давањем информација о свом раду у Информатору о раду Града Пожаревца,
- објављивањем аката у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“,
- омогућавањем акредитованим представницима
средстава јавног информисања да присуствују
седницама Комисије,
- давањем саопштења за јавност,
- одржавањем конференција за медије и давањем
изјава за медије и
- омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међународним организацијама и удружењима (посматрачи) да прате рад Комисије током
изборног процеса.
Саопштење за медије даје председник Комисије
или лице које он овласти. Конференцију за медије
може одржати и председник Комисије.

Представници средстава јавног информисања
Члан 38.

Представницима средстава јавног информисања се
присуствовање седницама Комисије омогућује у складу са актима Градске управе Града Пожаревца, којима
се уређује унутрашњи ред у Градској управи и акредитација представника средстава јавног информисања.
О дану, времену и месту одржавања седница Комисије, средства јавног информисања се обавештавају преко секретара Комисије.

Члан 39.

Представницима средстава јавног информисања
који присуствују седници Комисије стављају се на
располагање материјали припремљени за рад на седници Комисије.

Посматрачи
Члан 40.

Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и удружењима (посматрачи)
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Комисија одобрава праћење рада Комисије током
изборног поступка, у складу са правилима које прописује Комисије.
Испуњеност услова за праћење рада Комисије
констатује председавајући на седници Комисије.

Објављивање аката у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“
Члан 41.

Општи акти Комисије објављују се у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
Комисија може да одлучи да се појединачни акт
објави у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
О објављивању аката стара се секретар Комисије.

Члан 42.

Уколико текст акта објављеног у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“ није сагласан изворнику
акта, исправку даје секретар Комисије.
Исправка из става 1. овог члана објављује се на
исти начин као и акт који се исправља.

Члан 43.

Комисија може да овласти секретара Комисије да
утврди пречишћен текст општег акта Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста
општег акта може да буде садржано у акту којим се
мења општи акт, или у посебном закључку који доноси Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 44.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја је овлашћено лице Града Пожаревца за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
О захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја који се односе на изборни материјал одлучује
Комисија.

Званична интернет презентација Комисије
Члан 45.

Комисија има свој банер на званичној интернет
страници Града Пожаревца (https://pozarevac.rs/), на
којој се објављују општи акти Комисије, извештаји о резултатима избора, информације о одржаним
седницама Комисије и саопштења за јавност, као и
друге информације и документа који настају у раду
или у вези са радом Комисије, а од значаја су за информисање јавности.
О ажурирању интернет странице Комисије, стара
се секретар Комисије.
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Саопштење за јавност
Члан 46.

Саопштење за јавност припрема секретар Комисије, по налогу и уз сагласност председника Комисије.

Конференција за медије и изјаве за медије
Члан 47.

О раду Комисије јавност обавештава председник
Комисије или члан којег Комисија за то овласти, путем конференција за медије и изјава за медије.
О дану, времену и месту одржавања конференције за медије из става 1. овог члана, средства јавног
информисања се обавештавају преко Одељења за
послове органа града и информационе технологије,
Градске управе Града Пожаревца.
Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о техничким аспектима рада Комисије и спровођења избора.

VI. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 48.

Председник, секретар, чланови и њихови заменици комисије, лице које обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Kомисије, као и
запослени Градске управе Града Пожаревца и лица
ван Градске управе Града Пожаревца ангажовани на
обављању послова за потребе Комисије дужни су да
у свом раду поступају у складу са прописима којима
је уређена заштита података о личности, о чему ће
се старати комисија.

VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 49.

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора обезбеђују се у буџету Града Пожаревца у оквиру
раздела „Скупштина Града“.
Комисија подноси Скупштини града, финансијски
план потребних средстава за редован рад и трошкове
спровођење избора.
О припреми предлога финансијског плана и извештаја из става 2. овог члана, стара се секретар Комисије.
Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог
члана су председник и секретар Комисије.

Члан 50.

Председник, чланови Комисије и секретар, као и
њихови заменици када их замењују, као и руководилац
Одељења за послове органа Града и информационе
технологије, Градске управе Града Пожаревца, стручно лице Комисије, који обавља стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије, имају
право на накнаду за рад у Комисији у време спровођења избора и у време између спровођења избора.
Висину накнаде за рад у Комисији из става 1. овог
члана, Комисија утврђује посебним одлукама.

24. децембар 2020.

Налогодавци за исплату средстава су председник
или заменик председника, секретар или заменик секретара Комисије.

Члан 51.

По потреби, неопходну помоћ при обављању организационих, финансијско-материјалних, послова
обезбеђења и других послова за потребе Комисије
обезбеђују и пружају запослени из других организационих јединица Градске управе Града Пожаревца,
у складу са законом и Одлуком о Градској управи
Града Пожаревца, као и лица која нису запослена у
Градској управи Града Пожаревца.
На почетку спровођења изборних радњи, Комисија доноси посебну одлуку којом одређује врсту послова и утврђује најнижи износ накнаде за обављање
послова из става 1. овог члана, имајући у виду расположива средства за спровођење изборних радњи.
После анкетирања запослених и лица која нису
запослена у Градској управи Града Пожаревца, Комисија доноси одлуку о ангажовању конкретних лица.

VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО
ПОСЛОВАЊЕ
Члан 52.

На канцеларијско и архивско пословање Комисије
примењују се прописи којима се уређују канцеларијско пословање и архивско пословање.
Комисија, после спроведених избора, документацију из става 1. овог члана, записничким путем
предаје архиви Градске управе Града Пожаревца.

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 53.

Право предлагања измена и допуна Пословника
има сваки члан и заменик члана Комисије.
Предлог за измену и допуну Пословника подноси
се у писаном облику.
Предлог из става 2. овог члана председник Комисије ставља на дневни ред седнице Комисије у што
краћем року.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.

Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим пословником, могу да буду уређена посебном одлуком или закључком Комисије, у складу
са законом и овим пословником.

Члан 55.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да
важи Пословник Градске изборне комисије у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
8/17 – пречишћен текст, 2/18 и 5/20).

24. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 56.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. децембра 2020. године
Број 09-06-221/2020-1
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК
Владан Петровић, дипл. правник, с. р.
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