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СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1
На основу чл. 79. став 1. тачка 2) и 92. ст. 2, 3. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, -исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и
118/21) 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
5. маја 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗА
2021.ГОДИНУ

екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2021.
годину врши се на бази сагласности Државне
ревизорске институције, као законом прописаним
условом за вршење екстерне ревизије буџета
локалних власти.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства

Члан 1.

с.р.

Град Пожаревац ангажује ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета Града Пожаревца за 2021. годину.

Члан 2.
Завршни рачун буџета Града Пожаревца за
2021. годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да
садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тачке 1) до 10) члана 3. Правилника
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
( „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20
8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

Члан 3.
Одлука о ангажовању ревизора за обављање

2

На основу чл. 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21др. закон), чл. 5. став 3. и 6. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС“, бр. 15/16 и
88/19), чл. 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(,,Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. став 1. тач. 8) и 11) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“,
број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца на седници одржаној 5. маја 2022.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПОЖАРЕВАЦ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
Члан 9. став 1.Одлуке о усклађивању
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Пожаревац са Законом о
јавним предузећима (‘’Службени гласник Града
Пожаревца’’, бр. 2/13, 12/16 и 7/21) мења се и гласи:
‘’Седиште Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Пожаревац је у Пожаревцу,
улица Моше Пијаде број 2.’’

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца”.
У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

5.мај 2022.

3

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, 47/18 и 111/21-др. закон) 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 5. маја 2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
унапређење родне равноправности Града Пожаревца
за период од 2022-2024. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године
Број 011-06-56/2022-3

		

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

Локални акциони план за унапређење родне
равноправности Града Пожаревца за
период од 2022-2024.године
1.1.

Увод

,,Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији
постојеједнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета, да
допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају
једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице“.
(Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу)
Пол представља биолошке, анатомске и физичке особине које разликују мушкарце и жене
и најчешће су непроменљиве у свим временским периодима и свим просторима.
Род је скуп друштвено условљених особина припадника једног пола, настао вероватно
првобитном поделом рада, опстао и када је изгубио оригиналну функцију и то као инструмент
политике полова, при чему се, захваљујући привидној природности, обнаваља у процесу
одрастања и васпитавања.
Родна неравноправност не настаје од простог разликовања полова или родова, него од
различитог вредновања и перцепције мушкости и женскости, односно родних режима. Родна
равноправност представља одсуство дискриминације по основу пола/рода, једнака права у
друштвеном, економском и политичком животу, као и поштовање људских права жена и
мушкараца и могућност да у потпуности развију своје потенцијале и интересовања, без обзира на
родне стереотипе и улоге, те да живе у слободном окружењу, односно у друштвеној заједници
која обезбеђује једнаке могућности.
„Европска повеља о родној равноправнoсти на локалном нивоу“ или "European Charter for
Equality of Women and Men in Local Life" настала је 2006. године. Документ Савета европских
општина и региона донео је повељу са којом се локалне власти обавезују на унапређење родне
равноправности кроз пружање практичних алата којима се омогућава локалним управама да у
своје политике уведу принцип родне равноправности у свим областима жибота за које су
надлежни.
Уз подршку Владе Краљевине Шведске, основана је Опсерваторија за праћење примене
Европске повеље чија је улога импламентација политика родне равноправности на нивоу Савета
европских општина и региона. Опсерваторија је успоставила мрежу Националних
кординатора/ки задужених за праћење примене Повеље, који ажурирају информације о
потписивању Повеље и промовишу Повељу својим чланицама. Координатор за Републику
Србију је особа из Сталне конференције градова и општина.
Повеља се састоји из три дела, у уводном делу и преамбули се говори о разлозима за
настанак Повеље, као и о најважнијим међународним документима који су правни основ. У
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првом делу, представљено је шест основних начела Повеље, а други део говори о начину
имплементације њених одредаба. Трећи и најважнији део садржи све надлежности локалног
нивоа управљања у већини европских земаља које су груписане у неколико тема: демократска
одговорност; политичка улога, општи оквир за равноправност, улога послодавца, јавне набавке и
уговарање, улога пружања услуга, планирање и одрживи развој, улога надзорног тела,
братимљење и међународна сарадња.
Елиминисање родних стереотипа, укључивање родне перспективе у јавне политике тзв.
Gender mainstreaming, те акциони планови за које су обезбеђена средства у локалним буџетима
представљају услов за остваривање циљева према којима идемо.
Повељом је дефинисано да родна равноправност претпоставља да мушкарци и жене имају
једнаке предуслове за остваривање људских права, као и да постоје једнаке могућности за
мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном
напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напредка
једне заједнице.
Основни принципи Повеље о родној равноправности жена и мушкараца на локалном
нивоу су:
• равноправност жена и мушкараца је фундаментално право;
• подједнако учествовање жена и мушкараца у процесима одлучивања је предуслов за
демократско друштво;
• елиминисање родних стереотипа је од кључног значаја за постизање равноправности;
• укључивање родне персепективе у све активности локалне и регионалне управе је неопходно
у процесу побољшања равноправности;
• акциони планови и програми за које су осигурана одговарајућа средства, неопходан су алат за
унапређење родне равноправности.
Остварење родне равноправности је једно од кључних питања развоја друштва и локалне
заједнице, јер омогућава адекватно и потпуно коришћење како мушких, тако и женских људских
ресурса и доприноси квалитетнијем животу у локалној заједници.
Иако је у последњих десет година постигнут значајан напредак у области родне
равноправности и наше законодавство јемчи једнака права женама и мушкарцима, родна
равноправност још увек није присутна у свакодневном животу, јер мушкарци и жене не остварују
иста права и жене су у појединим сегментима у неповољнијем положају, те је потребно
предузети одређене мере како би се ове неједнакости уклониле и њихов положај уравнотежио.
Увођење родне равноправности у политике јавне управе и у све области друштвеног
живота захтева деловање у смислу повећања знања о узроцима и последицама дискриминације
по основу пола.
Примена политике једнаких могућности и родне равноправности подразумева употребу
недискриминаторног, родно осетљивог језика. Национална стратегија за побољшање положаја
жена и унапређивање родне равноправности, чије се активности односе на период до 2015.
године, препоручила је увођење недискриминаторне терминологије и стандардизацију српског
језика у погледу правилне употребе рода и одговарајућих израза у прописима и комуникацији.
У недостатку стандардизоване терминологије родне равноправности, уједначено је
значење појединих израза који се користе у овој стратегији, тако да поједини наведени појмови
имају следеће значење:
а) „род” означава друштвено успостављене улоге, положаје и статусе жена и мушкараца у
јавном и приватном животу, а из којих услед друштвених, културних и историјских разлика
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проистиче дискриминација заснована на биолошкој припадности одређеном полу;
б) „пол” се односи на биолошке карактеристике лица;
в) „родна равноправност” подразумева равноправно учешће свих лица без обзира на родну
припадност у свим областима друштвеног и приватног живота, као и њихов равноправан
положај, једнаке могућности за остваривање својих права и једнаку корист од остварених
резултата у складу са Уставом Републике Србије, општеприхваћеним правилима међународног
права, потврђеним међународним уговорима и законима;
г) „родна равноправност у јавним политикама” подразумева да родна равноправност
постаје део планирања, израде и примене јавних политика, закона, програма и мера; потребе,
приоритети и специфични положај жена и мушкараца, укључујући рањиве групе, систематски се
укључују у јавне политике и активно се разматрају њихови ефекти на положај жена и мушкараца,
укључујући рањиве групе, у свим фазама (планирања, израде, примене, надзирања и вредновања)
и на свим нивоима, уз равноправно учешће жена и мушкараца у овим процесима;
д) „родна перспектива” представља уважавање родних различитости у односној области
јавне политике;
ђ) „родно осетљив језик” јесте језик родне равноправности;
е) „родно одговорно буџетирање” представља увођење начела родне равноправности у
буџетски процес; подразумева родну анализу буџета и укључивање родне перспективе у све
буџетске процесе и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне
равноправности;
ж) „рањива група” подразумева део становништва који има неке посебне карактеристике
или се налази у ситуацији због које је изложен вишем ризику од дискриминације и
дискриминаторског поступања од осталих.
Циљ Локалног акционог плана је да утврди приоритете, активности и средства, која ће за
циљ имати побољшање положаја жена и унапређење родне равнопаравности.
Дискриминација може бити директна, индиректна, али и системска. Управо је то она
дискриминација која специфичне потребе једне групе, овде условљене родним улогама, не
препознаје односно не узима у обзир. Наведено се најбоље може видети у погледу права особа са
инвалидитетом, у случајевима неприступачних објеката, тј. када у објектима не постоје рампе,
лифтови и сл. Препреке не морају бити само физичке, него и културне. Познат је податак да жене
ређе возе аутомобиле од мушкараца, те поједино укидање приградских/локалних аутобуских
линија неоповољније утиче на жене него на мушкарце.
Имајући у виду наведено, осим законских решења, потребне су и додатне мере којима би
се могућности мушкараца и жена изједначиле, односно неутралисала неравноправност која
произилази из родних стереотипа (афирмативне мере). Међутим, да афирмативне мере не би
биле потребне, неопходно је трансформисати родне улоге и обрасце које доводе до
неравноправности и то управо увођењем родне преспективе.
Методологија израде Акционог плана
У процесу израде Акционог плана примењен је партиципативни метод, заступљен у свим
фазамапроцеса.
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Прикупљање података обављено је уз подршку локалних партнера-институција,
организација и удружења са територије Града Пожаревца.
Дефинисани су циљеви и активности, све у складу са правним оквиром за област родне
равноправности, а нарочито са националним стратешким документима за побољшање
положаја жена и унапређење родне равноправности,као и са надлежностима локалне
самоуправе, пре свега са националном Стратегијом за родну равноправност Републике Србије
за период 2021.-2030.године.
Као извори података коришћени су званични подаци Републичког завода за статистику,
Дев Инфо базе података, Националнеслужбе за запошљавање, Градских школа, Регионалне
привредне коморе, Дома здравља Пожаревац,Центра за Социјални рад Пожаревац, НВО и
удружења грађана и грађанки Града Пожаревца,као идокументација локалне самоуправе.
Подршку у изради Акционог плана пружили су:
1. Градска управа Града Пожаревца;
2. Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца;
3. Центар за социјални рад Пожаревац;
4. Национална служба за запошљавање;
5. Предшколска установа“Љубица Вребалов”, Пожаревац;
6. Дом здравља Пожаревац
7. Полицијска управа Града Пожаревца
8. Школске установе
9. НВО и Удружења грађана из Града Пожаревца
10. Медији
Радни тим за израду Нацрта акционог плана за родну равноправност чине:
1) Дејан Крстић, члан Градског већа задужен за ресор Невладине организације, култура,
информисање, социјална питања, друштвене делатности, председник и координатор Радне
групе
2) Бојан Динић, члан Градског већа задужен за ресор пољопривреда и заштите животне средине,
здравство, члан;
3) Милан Јовић, члан Градског већа задужен за ресор спорт, омладина, туризам, члан;
4) Др Горан Несторовић, члан Градског већа задужен за ресор образовање, члан;
5) Бајрам Морина, члан Већа Градске општине Костолац, члан;
6) Соња Мирић Младеновић, директорка Националне службе за запошљавање – филијала
Пожаревца, чланица;
7) ТатјанаРајић, директорка Центра за социјални рад Пожаревац, чланица;
8) Александра Ђорђевић, самостална саветница у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе Града Пожаревца, стручни и администартивни послови радне групе, чланица.
Принципи и вредности
Локални акциони план за родну равноправност за територију Града Пожаревца усмерен је
на успостављање пуне равноправности жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног
живота. Родна равноправност је у основи одрживог развоја уз укљученост свих; крајњи циљ је
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побољшање квалитета живота грађана и грађанки. Родна равноправност је предуслов развоја и
налази се у основи отклањања кључних развојних препрека Републике Србије, као што су
неусаглашен демографски и економски развој, неадекватно коришћење људских ресурса,
занемарен развој руралних подручја, неодговарајуће управљање природним ресурсима и
угрожавање животне средине.
Основни принципи на којима се заснива стратешко планирање у области родне
равноправности на територији Града Пожаревца су:
1. поштовање људских права, достојанства и интегритета личности, као и уважавање
различитости,
2. солидарност, правичност и једнаке могућности за све, без дискриминације по било којој
основи,
3. подршка личном и друштвеном оснаживању жена, нарочито припадница рањивих група,
4. јавност и транспарентност у спровођењу мера и одговорност државе у постизању родне
равноправности,
5. заједнички ангажман жена и мушкараца и њихово партнерство у остваривању родне
равноправности,
6. узимање у обзир економских, социјалних, административних, буџетских и других
могућности,
7. континуираност планирања,
8. координација, сарадња и стратешко партнерство државног, пословног и цивилног сектора
у постизању родне равноправности,
9. конзистентност и усклађеност са преузетим обавезама у процесу европских интеграција.

ВИЗИЈА
Град Пожаревац је одржива, инклузивна и родно одговорна средина, која свима
пружа једнака права и могућности и у којој је обезбеђен квалитетан свакодневни живот за
све грађанке и грађане.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
1. Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности
2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности
3. Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика

5
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1.1.1. Основнигеографскиподаци

Град Пожаревац, налази се у североисточном делу Србије на осамдесет километара од
Београда, у седишту плодног Стига, између три реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве.
Територија Пожаревца простире се на површини од 491 км2, има 25 сеоских и 2 градска насеља
(Пожаревац и велики енергетски центар Костолац). Град је како привредни и културни, тако и
административни центар и седиште Браничевског округа, а територијално се додирује са градом
Смедеревом (дужина границе 30км), Велико Градиште (17км), Мало Црниће (17 км), Жабари (4
км) и са општинама Ковин и Бела Црква на северу (13 км). Географски положај, локација и
природни фактори, допринели су да територија Града Пожаревца буде увек атрактивна за
насељавање становништва (друга престоница за време владавине кнеза Милоша).

1.1.2. Основни витални демографски подаци
Према подацима објављеним на ДевИнфобази за Град Пожаревац, Републичког завода за
статистику,Пожаревац је 2018. године био погодан у погледу квалитета живота, што показује
чињеница да је био сврстан међу развијеније градове и општине у неколико области у оквиру
Индекса друштвеног развоја. Године 2018., просечна старост у Пожаревцу је износила 43,1
годину. У периоду од 2011. до 2018. године укупни индекс зависности становништва је
порастао са 47,76% на 52,49%, а индекс зависности старих са 23,78% на 31,11%.
Однос зависног становништва 0-14 и 65+ год и становништва радног узраста 15-64 год, а по
основу извора података ДевИнфо, РЗС.
Економска активност представља важно средство за постизање вишег животног
стандарда. У Пожаревцу је 2018. године просечна нето зарада износила 50.440 динара, што је
било изнад просека Републике Србије од 49.650 динара. У погледу запослености, 41,39% људи
старости од 15 до 64 године у Пожаревцу је имало формално запослење, што је било испод
просека запослености од 46,59% на нивоу Републике Србије. У периоду 2011-2018. године
стопа незапослености у Пожаревцу се смањила са 18,93% на 13,12%.
Добро образовање важан је предуслов за проналажење посла. У Пожаревцу је 2018.
године 90,1% деце похађало припремни предшколски програм, а 94% деце је било укључено у
основно образовање. Стопа одустајања од школовања у основном образовању у Пожаревцу је
благо опала у периоду од 2011. до 2018. године са 0,8% на 0,6%.
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У погледу здравља и здравствене заштите, Пожаревац је 2018. године спадао међу
погодније градове и општине у Србији. Очекивано трајање живота на рођењу у Пожаревцу је
2018. године било 74,95 година. Број лекара на 1.000 становника се смањио са 3,8 у 2011.
години на 3,6 у 2018. години.
Брига о социјално угроженима и старима један је од важних аспеката друштвеног
развоја. Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупном броју становника је 2018. године
био 1,1%, што је било мање од 3,5%, колико је износио удео корисника новчане социјалне
помоћи на нивоу Републике Србије. Просечна пензија у Пожаревцу износила је 26.285 динара.
Расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту по становнику су се повећали у периоду
2011-2018. године са 642 динара на 1.414 динара.
Када је реч о осталим показатељима квалитета живота, Пожаревац је 2018. године спадао
у мање погодне градове и општине у Србији. Стопа осуђених пунолетних починилаца
кривичних дела је у периоду од 2011. до 2018. године незнатно опала са 0,57% на 0,55%, а стопа
малолетних починилаца кривичних дела смањила се са 0,52% на 0,25%. Када је реч о насиљу у
породици, удео деце жртава насиља у породици у Пожаревцу је 2018. године износио 0,24%, а
удео жена жртава породичног насиља 1,11%. Друштвена партиципација мерена излазношћу
грађана на изборе била је 55% током претходних избора, што је испод просека Републике
Србије од 56,22%.

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

1.2. Стратешки и законски оквир
Национални стратешки и законски оквир ЛАП за родну равноправност треба да буде
усклађен са међународним и националним стратешким правним и политичким оквиром
дефинисаним у Националној стратегији за родну равноправност и Уставу Републике
Србије,као основним или кључним документима за стратешки оквирЛАП:
Устав Републике Србије јамчи људска права утврђена потврђеним међународним
уговорима, опште прихваћеним правилима међународног права и законима (члан18.Устава
РС.став1). Устав гарантује равноправност жена и мушкараца и развој политика једнаких
могућности (члан 15. УставаРС) и забрањује дискриминацију по било ком основу,
укључујући и ону по основу пола (члан 21.УставаРСстав3).
Закон о равноправности полова који уређује стварање једнаких могућности
остваривања права и обавеза, предузимање посебних мера за спречавање и отклањање родне
дискриминације и поступак правне заштите лица изложених дискриминацији.
Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе,
организацијекојима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица која оснива
или финансира у целини, односно у претежном делу Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе, дужни су да прате остваривање равноправности засноване на
полу у свим областима друштвеног живота, примену међународних стандарда и Уставом
зајемчених права у овој области„(члан2. став4).
Заштита од дискриминације и поштовање родне равноправности представљају основ
остваривања људских права. Процес укључивања наше земље у европске интеграције захтева
да се у остваривању и заштити основних људских права поштују највиши међународни и
национални стандарди. Такође, неопходне су реформе ради укидања одредби и пракси које
подржавају родно засновану дискриминацију, као и посебне мере за повећање заступљености
жена у државној управи, локалној самоуправи и у процесима одлучивања.
Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06 и 115/21), највиши правни
акт, у члану 21. став 3. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било
ком основу, а као један од истакнутих основа управо је забрана дискриминације на основу
пола. Устав такође гарантује право на једнаку законску (члан 21. став 2.) и судску заштиту
(члан 36.), правну заштиту свих основних људских права свим грађанима и грађанкама без
дискриминације, укључујући и обраћање међународним институцијама у циљу заштите
зајемчених права (члан 22. став 2.), гарантује и право на рехабилитацију и накнаду
материјалне или нематеријалне штете проузроковане незаконитим или неправилним радом
државних или других органа (члан 35.), неповредивост физичког и психичког интегритета
(члан 25. став 1), забрањује ропство и положај сличан ропству, као и сваки облик трговине
људима (члан 26. ст. 1. и 2), јамчи заштиту деце од психичког, физичког, економског и сваког
другог искоришћавања или злоупотребљавања (члан 64. став 3), јамчи посебну заштиту
8
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породице, мајки, самохраних родитеља оба пола и деце (члан 66.), налаже обезбеђивање
равноправности и заступљености полова у Народној скупштини, у складу са законом (члан
100. став 2). Устав Републике Србије обезбеђује грађанима и грађанкама економска права
којима је загарантовано право на запошљавање, право на рад и право на слободан избор
професије женама и мушкарцима под једнаким условима.
Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21) уређује
општу забрану дискриминације, облике и случајеве дискриминације и механизме заштите, а
међу основама дискриминације наводи, између осталих, пол, родни идентитет, сексуалну
оријентацију, брачни и породични статус (члан 2. став 1.).
Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09), уређује стварање
једнаких могућности остваривања права и обавеза, предузимање посебних мера за спречавање
и отклањање дискриминације засноване на полу и поступак правне заштите лица изложених
дискриминацији.
У националном законодавству, антидискриминационе одредбе имају и:
- Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”,
број 33/06 и 13/16);
- Закон о спречавању насиља у породици(„Службени гласник РС”, број 94/2016)
- Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, бр.
11/02 и „Службени глaсник РС”, бр. 72/09 − др. зaкoн и 97/13 – УС и 47/18);
- Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 –
исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 , 108/14,94/16 и 35/19);
- Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15); Закон о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број 24/11);
- Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 , 75/14, 13/17 ,
одлука УС,113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10 , 38/15, 113/17 и 113/17-др закон);
- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 84/14 и 58/15,
12/2016);
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС”, број 83/14, 6/2016 и дрзакон);
- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03, 72/03,
18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11 и 36/11);
- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 − УС, 54/11);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.25/2019);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон,
101/2016- др закон и 47/2018);
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13);
- Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и др.
Међународни правни оквир који регулише области родне равноправности, елиминисање
родно засноване дискриминације и отклањање насиља у породици садржан је пре свега у
9
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следећим актима: Универзална декларација УН о људским правима (1948), Конвенција о
елиминисању свих облика дискриминације жена, Резолуција Генералне скупштине УН 34/180,
1979. („Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 11/81); Опциони протокол уз
Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена („Службени лист СРЈ −
Међународни уговори”, број 13/02); Међународни пакт о грађанским и политичким правима,
Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. („Службени лист СФРЈ −
Међународни уговори”, број 7/71); Међународни пакт о економским, социјалним и културним
правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. („Службени лист СФРЈ −
Међународни уговори”, број 7/71); Факултативни протокол уз Међународни пакт о
грађанским и политичким правима („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 4/01);
Факултативни протокол уз Међународни пакт о социјалним и економским правима
(„Службени лист СРЈ − Међународни уговори”, број 4/01); Конвенција УН о политичким
правима жена, 1952; Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, 1966;
Најробијска правила о побољшању будућег положаја жена, УН, 1985; Бечка декларација и
Акциони програм, УН, 1993; Пекиншка декларација и Платформа за акцију, усвојена на
Четвртој светској конференцији о женама, 1995; Миленијумски циљеви развоја УН, усвојени
на Миленијумском самиту УН, 2000; Резолуција 1325 (2000) Савета безбедности УН,
Резолуција 3521(XXX) Генералне скупштине УН Равноправност између мушкараца и жена и
елиминација дискриминације према женама, 1975; Резолуција 58/142 Жене и политичка
партиципација, 2003; Конвенција о борби против дискриминације у области просвете, 1960;
Конвенција о држављанству удате жене, 1957; Конвенција која се односи на дискриминацију у
погледу запошљавања и занимања (МОР−К−19) 1958; Конвенција о заштити материнства
(МОР–К–103) 1952; Конвенција о једнаким могућностима и третману за раднике и раднице
(радници са породичним обавезама) (МОР−К−156), 1981; Конвенција о једнакости
награђивања мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности (МОР−К−100), 1951;
Генерална препорука 33 Комитета за елиминацију дискриминације жена о приступу правди,
2015, те многе друге стретегије, препоруке и документи Савета Европе и других европских
институција и организација а које су од значаја за унапређивање родне равноправности, попут
Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу Савета европских општина и
региона (2006), Агенда 2030, Препоруку Комисије о заштити достојанства жена и мушкараца
на послу; Резолуцију Савета о промовисању једнаких могућности за жене; Резолуцију Савета
о уравнотеженом учешћу мушкараца и жена у одлучивању; Резолуцију Савета о стању
здравља жена у Европској заједници; Резолуцију Савета о женама у науци; Резолуцију Савета
и министара рада и социјалне политике о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у
породичном и радном животу; Резолуцију Европског парламента о женама у одлучивању;
Резолуцију Европског парламента о женама у међународној политици; Акт о малим
предузећима, 2008; Програм акције за интегрисање родне равноправности у развојну сарадњу
Заједнице − Саопштење Комисије Савету и Европском парламенту (Мапа пута ЕУ за
постизање родне равноправности 2006−2010) и др.
С тим у вези донета је и Национална стратегија за родну равноправност за период 20212030 године са Акционим планом за њено спровођење за период 2021-2023 .године као
смерница за израду локалних акционих планова.
Локални акциони план за унапређење родне равноправности Града Пожаревца ће бити
усклађен са свим релевантним домаћим и међународним актима уз сагледавање локалних
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специфичности.

2. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ОСТВАРЕНИХ СПРОВОЂЕЊЕМ ПРЕТХОДНОГ
ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА
ЗА
РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ
И
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2019 2021.ГОДИНЕ
Процес унапређења родне равноправности са нивоа јединице локлане самоуправе Града
Пожаревца је настављен израдом и спровођењем Акционог плана за родну равноправност и
унапређење положаја жена Града Пожаревца за период 2019 – 2021.године, а у складу
саприменом Стратегије за родну равноправност за период 2018 – 2020., као и упркос
ванредним приликама изазваним епидемијом КОВИД – 19.
И у овим околностима на наставак процеса унапређења родне равноправности утицало је
више фактора: континуитет активности посебно у областима у којима су у претходном
периоду активности ефикасно покренуте; комбинација различитих облика и начина деловања;
широка и континуирана мобилизација и висока посвећеност различитих актера који учествују
у имплементацији; успостављен нормативни оквир; рад на институционализацији и примени
стандарда у пракси; кохерентност и конзистентност активности; поступно препознавање родне
равноправности као приоритетне области од националног значаја; садржинска повезаност са
реформама везаним са националним актима и процесом ЕУ интеграција.
Генерално посматрано, реализацијапретходног трогодишњег Акционог плана за родну
равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца била је најефектнија када се
ради о системском увођењу родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних
политика, програма и буџета у којој су започети процеси значајни за унапређење родне
равноправности, упркос томе што се нису одвијали увек жељеном динамиком.
Позитивни помаци бележе се у: унапређењу нормативног оквира, усвајању аката којима су
створене нормативне претпоставке за унапређење родне равноправности и заштиту права
жена; уродњавању јавних политика; повећању заступљености жена у скупштинама, њиховом
учешћу у политичком животу и институцијама и одлучивању о јавним пословима; родно
одговорном буџетирању; спречавању и санкционисању насиља према женама и насиља у
породици; у економском оснаживању жена, унапређивању положаја жена из рањивих група и
родно осетљивом образовању.
Благи позитивни помаци бележе се у подизању знања и свести о значају родне
равноправности за развој друштва (обуке, благо опадање патријархалних ставова,
равноправније учешће жена и мушкараца у родитељству и економији старања, интегрисање
родне перспективе у стратешка документа) и у унапређњу интерсекторске координације.
Ослабљена је сарадња између институција власти и НВО које се баве унапређењем положаја
жена и родном равноправношћу.
Такође, видљива је заступљеност жена на руководећим позицијама јавних предузећа и
институција, руководилаца одељења, али и надаље се бележи недостатак поштовања родне
равноправности, без удела жена у одлучивању извршне власти, односно 0% удео жена међу
члановима Градског већа Града Пожаревца и док је у Већу Градске општине Костолац
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заступљеност жена већа односно 2 жене од 7 чланова Већа Градске општине Костолац. Овај
изостанак жена у извршној власту међу члановима Градског већа је изразит након
спроведених избора локалних власти 2021.године.
У законодованој власти, заступљеност полова у локалном парламену је од 28 одборница
(жена) и 40 одборника (мушкараца) односно 41,18% удео жена.
Евалуација ефеката Акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја
жена Града Пожаревца за период 2019 – 2021.године. је успешна иако су постојали додатни
оптерећујући и додатни фактори изазвани пандемијом КОВИД-19, који су утицали на
ограничења активности током 2020. и 2021.године. Упркос отежаним околностима у којима се
деловало, активности на унапређењу родне равноправности нису битно смањене, а процеси
покренути током остваривања АП за период 2019 – 2021. године су успели да се реализују.
Настављене су активности, иницијативе и предузимање мера утврђених у Стратегији за
родну равноправност. Континуитет деловања посебно је видљив у областима у којима су
активности институционализоване, укључене у стандардизоване процедуре, као и у областима
у којима се активности одвијају у оквиру већ започетих пројеката на којима је рад настављен и
за које су обезбеђена финансијска средства. Настављено је са спровођењем интервенција
усмерених на: родно одговорно буџетирање, унапређење положаја жена у руралним
подручјима, родној анализи јавних политика и мера, уродњавању јавних политика и
интегрисању роднеперспективе у стратегије и прописе, вођењу родно сезитивних евиденција,
међународној сарадњи. Поред тога, током периода 2019. - 2021. године одвијале су се и друге
активности (анализе, истраживања, научни скупови) значајне за унапређење родне
равноправности, посебно положаја рањивих група.
То је додатна потврда налаза из Акционог плана за родну равноправност и унапређење
положаја жена Града Пожаревца за период 2019 – 2021.године да је „вероватноћа да ће
резултати и покренуте промене бити одрживи већа је у областима где су резултати
интегрисани у системаска решења – законе, прописе и регуларне процедуре - када постоји
висока свест и посвећеност актера да промене подрже и када су промене интегрални део
приоритетних процеса реформи, посебно оних повезаних са приступањем ЕУ.“

3. ВИТАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Град Пожаревац простире се на површини од 481 km2, што представља 0,54% од укупне
територије Републике Србије. Према попису становништва из 2011. године, у граду живи
75.334 становника, са густином насељености од 157 становника на km2. Од укупног броја
становника, 14,52% чини пољопривредно/сеоско становништво на пољопривредним
газдинствима.
Кретање становништва на подручју Града Пожаревца карактеришу: низак наталитет, повећање
стопе морталитета и миграциони процеси.
Негативан природни прираштај, пад стопе фертилитета, миграциони процеси,
демографско пражњење руралног подручја Града Пожаревца, неповољна старосна структура
активног становништва, јасно указују да сви аспекти радне снаге у наредном периоду могу
12
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представљати један од проблема и једно од значајних ограничења развоју града.
Према попису становништва из 2011. године, на подручју Града Пожаревца живи 75.334
становника.
Број
становника

Град Општина
Насеље

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

Град Пожаревац

52.721

58.476

66.047

73.768

81.123

84.678

74.902

75.334

Пожаревац

44.771

48.904

54.754

61.812

67.481

69.838

61.402

61.697

Градска насеља

15.474

18.529

24.269

32.828

39.735

43.885

41.736

44.183

Остала насеља

29.297

30.375

30.485

28.984

27.746

25.953

19.666

17.514

7.950

95.72

1.1293

11.956

13.642

14.840

13.500

13.637

Градска општина Костолац

Подаци о броју становника по годинама - Подаци РЗС

Структура становника Града Пожаревца по старости и полу (попис становника 2011.година)
Старост

Укупно (М+Ж)

0-14
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

Мушки
11.574
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

Женски
5.894
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

5.680
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

Становништво по насељима:
Назив насеља
Батовац
Баре
Берање
Брадарац
Братинац
Брежане
Бубушинац
Драговац
Дрмно

Број становника

Мушкарци

Жене

608
833
394
779
462
873
735
834
894

304
403
196
375
228
422
353
405
437

304
430
198
404
234
451
382
428
457
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Дубравица
Живица
Касидол
Кличевац
Лучица
Маруљевац
Набрђе
Пожаревац
Пољана
Пругово
Речица
Трњане
Ћириковац
Кленовник
Костолац
Острово
Петка
Село Костолац

1.037
643
575
1.078
2.287
467
312
44.183
1.502
668
469
786
1.278
1.021
9.569
646
1.073
1.228

496
319
291
527
1.109
223
161
21.037
757
322
212
386
622
507
4.659
333
581
610

5.мај 2022.

541
324
284
551
1.178
244
151
23.146
745
346
257
400
656
514
4.910
313
592
618

Извор: Републички завод за статистику – Попис 2011.

Негативан природни прираштај, пад стопе фертилитета, миграционипроцеси:
Природно кретање становништва у 2020. години
Бр.
становник
а (попис
2011.)

Општи
на/
Округ
Пожаревац
Браничев
ски округ

Укупан
бр.
умрлих
2014.

Стопа
наталите
та

Стопа
општег
морталие
та

Пиродн
и
прираш
тај

Стопа
природн
ог
прирашт
аја

75.334

699

1.091

9,4

14,7

-392

-5,3

183.625

1.321

3.228

7,5

18,6

-1.967

-11,1

Бр.
становник
а (податак
2020.)
Пожаревац

Бр.
живорође
не деце
2014.

71.026

Бр.
живорође
не деце
2020.
612

Укупан
бр.
умрлих
2020.

Стопа
наталите
та

1.370

8,6

Стопа
општег
морталие
та

Пиродн
и
прираш
тај

19,3

Стопа
природн
ог
прирашт
аја

-758

-10,7

Извор: Витална статистика за 2020 годину и Републички завод за статистику 2011.година

Старосна структура

Према резултатима пописа становништва из 2011. године на овом подручју територије
Града Пожаревца живело је 75.334 становника, од чега 36.276 или 48,2% мушкараца и 39.058
или 51,8% жена. Процењени број становника/ца средином 2020. године износио је 71.026,
што је за 4.308 становника/ца мање у односу на последњи попис. Тиме је настављен тренд
сталног смањења броја становника.

Старосна група

2019
Ж

2020
М

Ж

М
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Деца старости до 6 година (предшколски
узраст)

1.738

1.885

1.729

1.885

Деца старости 7─14 година (узраст
основне школе)

2.177

2.369

2.133

2.277

Деца старости 15─18 година (узраст
средње школе)

1.242

1.275

1.220

1.290

Деца старости 0─17 година

4.839

5.207

4.768

5.136

Број младих (15─29 година)

5.018

5.038

4.941

5.012

Радни контингент становништва (15─64
година)

19.440

18.862

19.168

18.641

Укупан број становника

30.423

28.266

30.129

27.958

Извор: Витална статистика Републике Србије

Основно обележје виталних догађаја у Браничевском управном округу представља
опадање броја живорођене деце, што је једна од најзначајнијих одредница високе просечне
старости становништва. Смањење удела младих, уз сталан пораст популације старије
животне доби, главни је разлог достигнутог рекорда у обиму негативног природног
прираштаја.
Роми - демографски подаци: Према статистичким подацима из Пописа становништва
у 2011.години, укупан број Рома на територији Града Пожаревца је 1.209 или 1,96%, а на
територији градске општине Костолац 2.659 становника односно 19,50%. Постојањем и
спровођењем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са
територије Града Пожаревца 2021.-2023.године Град Пожаревац има за циљ постизање
веће социјалне укључености Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца
креирањем и спровођењем специфичних мера подршке у области образовања,
здравствене и социјалне заштите, запошљавања и становањa.
Према подацима Повереништва Комесаријата за избеглице РС на територији општине
Пожаревац у периоду од 1992. до 2007. евидентирано је 5.600 избеглих и прогнаних лица из
Босне и Херцеговине и Хрватске и 2.500 расељених лица са Косова и Метохије (од тога око
2/3 чине Роми). Дакле, само на основу ових званичних државних извора, Рома на подручју
Града Пожаревца има око 5.000.

4. Учешће жена у политичком и јавном животу
Правни поредак је уклонио препреке, да жене могу да бирају и буду биране, без
дискриминације, да равномерно учествују у расподели функција власти, на местима
одлучивања путем именовања, постављања и делегирања. Ипак, политичка пракса показује
другачије, па су жене и данас, мање заступљен пол на местима одлучивања.
Од укупно 68 одборника, 28 је одборница, чиме се само испуњава законски минимум за
учешће жена у законодавним органима. Жене су још увек ретко на позицијама извршне
власти, у многим извршним одборима општине и није редак случај да на местима доношења
15
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одлука, нема или има жена. Ово говори о континуитету једне праксе да, што је виша
позиција у институцији, односнооргану,то је учешће жена мање.
Од значајних виших позиција у управи Начелница Градске општине Костолац је жена,
док је од три позиције помоћника Града Пожаревца две су постављене жене. У Већу Градске
општине Костолац постоји и заступљеност жена већа односно 2 жене од 7 чланова Већа
Градске општине Костолац односно 28,57% је заступљеност жена.
Градско веће као највиши извршни орган у Граду Пожаревцу, броји 9 чланова од којих
ниједан није женског пола. Председник Општине,заменик председника Општине и оба
помоћника председника су мушког пола. Од пет јавних предузећа у једном јавном предузећу
је именована жена за директорку, док се жене налазе на руководећим местима у 8јавних
установа и институција у Пожаревцу од укупно 12 јавних установа и институција.

Р.бр. Јавна комунална предузећа и установе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЈП „Топлификација“
ЈКП „Водовод и канализација“
ЈКП „Комуналне службе“
ЈКП „Паркинг сервис “
ЈП „Љубичево“
Установа „Центар за социјални рад
Пожаревац“
Туристичка организација
Народна библиотека „Илија М.Петровић“
Историјски архив
Фондација Миленин дом - Галерија
„М.П.Барили“
Народни музеј
Центар за културу
Спортски центар Пожаревац
Градски женски хор „Барили“
Предшколска установа „Љубица
Вребалов“
Апотекарска установа Пожаревац
Дом здравља Пожаревац
Укупно

Надзорни/управни
Директори/ке
одбори
М
Ж
М
Ж
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1
2
2

1

1

1

1
2
2

1

1

1
1
1

2
1

2
1
21

1
1

1
1
1

1

1
7

8

1
9

Веће Градске општине Костолац од укупно 7 чланова има 2 особе женског пола, што је
28,57% удео жена. Политички живот жена у Пожаревцу, не само да трпи у
органимазаконодавне и извршне власти, већ и у свим сферама јавног живота. У Пожаревцу су
сви председници локалних политичких организација мушкарци.
Назив радног тела

М

Комисију за избор и именовања

Ж
1

Комисију за мандатно-имунитетска питања

1

Градска изборна комисија у Пожаревцу

1

16
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Градски штаб за ванредне ситуације на територији
Града Пожаревца
Одбор за додељивање награда и повеља Града
Пожаревца
Комисију за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа Града Пожаревца
Комисија за прописе Скупштине Града Пожаревца
Комисију за представке и предлоге Скупштине Града
Пожаревца
Комисија за стамбена питања Скупштине Града
Пожаревца
Савет за привреду и финансије Скупштине Града
Пожаревца
Савет за друштвене делатности Скупштине Града
Пожаревца
Савет за пољопривреду и село Скупштине Града
Пожаревца
Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту
животне средине Скупштине Града Пожаревца
Комисија за давање предлога назива улица и тргова
Града Пожаревца
Комисија за решавање притужби на рад комуналних
милиционара
Савет за запошљавање Града Пожаревца

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Савет за младе Града Пожаревца

1

Комисија за комасацију Града Пожаревца

1

Комисија за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини

1

Комисија за грађевинско земљиште Града Пожаревца

1

Савет за приватно предузетништво Скупштине Града
Пожаревца

1

Савет за бригу о старим лицима Града Пожаревца

1

Савет за социјалну политику Града Пожаревца

1

Комисија за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града Пожаревца

1

Савет за одрживи развој Града Пожаревца

1

Комисија за планове

1

Савет за безбедност Града

1

Комисија за доделу средстава

1

Укупно

5.мај 2022.

21

7

Извор: Подаци Градске управе

Из података приказаних у табели може се закључити да је заступљеност жена у
Скупштини Града Пожаревца испод законом предвиђене квоте од 30%. Иако не постоје
нормативна акта која би прокламовала принцип да уколико је председник/ца једног, његов
заменик/ца буде другог пола, овај принцип није у великој мери поштован када је реч о
председницима/цама и заменицима/цама председника/ца одборничких група.
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У Градској управи међу запосленима и руководиоцима преовлађују жене.
Функција

М

Начелник/ца Градске управе
Заменик/ца начелника/це
Помоћници/це градоначелника/це
Руководилац/тељке Одељења.
Градски јавни/а правобранилац/тељка
Заменик/ца градског јавног/не
правобраниоца/тељке
Заштитник/ца грађана/зам.
Главни/а урбаниста/киња
Заштитник/ца права пацијената/киња
Укупно

1

Ж

1
5

2
6
1

1

3

8

1
13

Табела -Структура постављених лица и руководилаца
у Градској управи Града Пожаревца према полу

Функција
Начелник/ца Градске управе
Заменик/ца начелника/це
Помоћници/цепредседника/це
Руководилац/тељке Служби
Главни/а урбаниста/киња
Укупно

М

Ж
1

1
1

2
1

2

4

Табела - Структура постављених лица и руководилаца у Управи Градске општине Костолац према полу

Од изузетног је значаја да жене равноправно учествују и у креирању економске и
развојне политике. У процесима одлучивања у овим областима, није обезбеђен равноправан
приступ, упркос томе што имају капацитета, знања, потреба и интереса да учествују у
планирању и уобличавању економске и развојне политике у целини.
Повећано разумевање и свест о проблему родне равноправности, може се уочити кроз
ангажман локалне самоуправе у изради Акционог плана за родну равноправност и
формирање Одбора за родну равноправност.

18
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5. ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско, основно, средње и високо образовање
Европска повеља о родној равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу у оквиру
члана 16, који се односи на децу и дечију заштиту, обавезује потписницу да узме у обзир улогу
коју имају квалитетне и приступачне јаслице, вртићи и друге установе за бригу о деци. Ове
установе треба да буду доступне свим родитељима и старатељима оба пола, без обзира на
њихове финансијске могућности и да буду у функцији усклађивања њихових професионалних
обавеза, јавног и приватног живота. Град као потписник Повеље признаје и допринос који такве
установе дају економском и друштвеном животу и структури локалне заједнице и друштву
уопште.
Предшколска установа „Љубица Вребалов“ обухвата 21 објекат, од којих је један у
оквиру Ромског едукативног центра.
Установа организује рад кроз два основна облика:
1.
Целодневни боравак (за децу од годину дана до седам година)
2.
Програм припреме за школу (за децу од пет и по до шест и по година)
Основни циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој укупних
потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката (физичког, сазнајног,
социјалног и афективног бића).
Општи циљ предшколског васпитања и образовања је да се допринесе целовитом
развоју детета предшколског узраста, тако што ће му пружати услове и подстицаје да развија
своје способности и својстава личности, проширује искуства и изграђује сазнања о себи,
другим људима и свету.
У 2020.години број уписаних деце у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ је
1.768 деце, од тога деца узраста од 0/1 до 3 године је 505 односно 28,72%, број деце која су у
групи од 3 до припремног предшколског узраста су 796 деце односно 45,01%, а број деце која
похађају припремни предшколски програм је 467 деце односно 26,41%.
Укупан број деце у Предшколскојустанови „Љубица Вребалов“ за радну 2021/22.
годину износи 2.118. У оквиру овог броја деце налази се 651 дете узраста од 1 до 3 године
распоређених у 0-3 група, 1.467 деце узраста од 3 до 7 година распоређених у 3-5,5 група, као
и група деце која похађају четворочасовни припремни предшколски програм (16 група у
сеоским насељима и 13 у оквиру градских објеката).

ГРАД
узраст

полудневни

целодневни

0 – 3 г.

0

651

3 – 5,5 г.

0

825

5,5 – 6,5 г.

140

427

дечаци

девојчице

1031

1012

НАСЕЉЕНА МЕСТА
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узраст

полудневни

целодневни

0 – 3 г.

0

0

3,5 – 5,5 г.

0

0

5,5 – 6,5 г.

75

0

УКУПНО

215

1903

5.мај 2022.

дечаци

девојчице

39

36

1070

7048

укупно уписане деце 2021/2022:2.118

Заинтересованост родитеља за упис деце не јењава, тако да питање проширења
капацитета Установе остаје у жижи интересовања како родитеља, тако и запослених.
Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна
циклуса. Први циклус обухвата први до четвртог разреда, а други циклус обухвата пети до
осмог разреда. У оквиру основних школа постоји 8 централних школа и 24 издвојена одељења.
Према подацима основних школа о броју уписаних ученика, број ученика уписаних у I
разред у школској 2021/22. години износи 5.391, што је вишеза 69 ученика у односу на
школску 2020/21. годину, у којој је број ђака првака износио 5.322 што је за око 1,3% мање у
односу на претходну школску годину
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА УПИСАНИХ У I РАЗРЕД ПО ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
Табеларни приказ:
школска 2020/2021.

школска 2021/2022.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Број
ученика

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Број ученика

Доситеј Обрадовић

968

Доситеј Обрадовић

955

Краљ Александар I

865

Краљ Александар I

829

Вук Караџић

816

Вук Караџић

845

Свети Сава

512

Свети Сава

517

Милош СавићЛучица

251

Милош Савић-Лучица

252

512

Десанка Максимовић

515

Десанка Максимовић
Свети Владика
Николај - Брадарац

335

Свети Владика
Николај - Брадарац

305

Јован ЦвијићКостолац

1132

Јован ЦвијићКостолац

1104

УКУПНО:

5391

УКУПНО:

5322
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2021/2022
Школа

Девојчице

Дечаци

Доситеј Обрадовић

485

470

Краљ Александар I

421

408

Вук Караџић

428

417

Свети Сава

275

242

Милош Савић-Лучица

133

119

268

247

147

158

565

539

2722

2600

Десанка Максимовић
Свети Владика Николај Брадарац
Јован Цвијић-Костолац
УКУПНО

Средње образовање одвија се у 7 струковних средњих школа: Медицинска школа,
Економско- трговинска школа, Пожаревачка гимназија, Пољопривредна школа са домом
ученика „Соња Маринковић“, Политехничка школа, Школа за основно и средње музичко
образовање Музичка школа „Стеван Мокрањац“ и Техничка школа са домом ученика
„Никола Тесла“ у Костолцу.
Образовни профили у средњим школама планирају се на бази структуре привреде и
приватног предузетништва на територији локалне самоуправе, могућности запошљавања
ученика који завршавају школовање као и на основу испуњености просторних и кадровских
услова и постојеће опремљености школе за одређене образовне профиле.
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД I ДО III / IV РАЗРЕДА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Табеларни приказ:
школска 2020/2021
ШКОЛЕ
гимназија

шкла
школа

школа

СРЕДЊЕ
Пожаревачка
Економска школа
Медицинска
Пољопривредна
Музичка школа
Полтехника

школска 2021/2022.
Број
ученика
738

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
гимназија

767
478
321

школа
школа

63
458

школа

Пожаревачка
Економска школа
Медицинска
Пољопривредна
Музичка школа
Политехничка

Број
ученика
733
744
487
321
67
438

21

Страна 27 - Број 7

Костолац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Техничка школаУКУПНО:

688

Костолац

3513

Техничка школаУКУПНО:

5.мај 2022.

694
3484

Број уписане деце у средњу школу у школској 2021/2022 је за мање од 1% мањи у односу
на број уписане деце школску 2020/2021 годину.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2021/2022
Школа
гимназија

школа

Пожаревачка

346

387

Економска школа

261

483

Медицинска шкла

101

386

145

176

28

39

337

101

575

119

1793

1691

Пљопривредна
Музичка школа
Полтехника школа

Костолац

Девојчице

Дечаци

Техничка школа-

УКУПНО

6. ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ И ЗАПОСЛЕНОСТ
Према подацима Републичког завода за статистику број запослених према општини
пребавалишта - Град Пожаревац за 2020.годину је 19.020.
У децембру 2021. године, према подацима Националне службе за запошљавање у
Пожаревцу је 3.870 незапослених лица, од чега је 2.505 жена или 64,73% од укупног броја
незапослених је женског рода.
Незапосленост на територији Града Пожаревца што обухвата и Градску општину
Костолац има и дугорочни, структурни и транзициони карактер.
Опште карактеристике тржишта рада до дан данас остају непромењене у односу на
претходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће
дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама и доминатна незапсоленост женске популације.
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I
511
711
1.222

II
8
16
24

III
285
299
584

IV
287
530
817

V
2
1
3

VI
10
42
52

VI-2
43
88
131

VII-1
73
185
258

Табела .... - Незапослена лица према трајању незапослености и полу децембар 2021.год.

5.мај 2022.

VII-2
1
1
2

VIII
1
1
2

Највише је незапослених лица без квалификација тј са завршеном основном школом,
што паказује и неповољну образовну структуру незапослених лица, а свакако показује и
доминатно учешће жена у овој структури образовања.
Иако је подједнак број жена и мушкараца са високим образовањем, жене чине
већину незапослених у укупној структури.
Старосна структура незапослених лица, показује да највеће учешће у структури
незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 25 до 29 година, где
жене чине 63,72% незапослених, а затим лица од 30-34 године, где жене чине 63,73%
незапослених. Старосна структура је изратито неповољна и у свим категоријама претежна је
незапосленост жена.
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

М

47

100

148

136

121

127

103

82

78

79

Ж

133

248

260

239

223

204

202

178

126

61

Укупно

180

448

408

375

344

331

305

260

204

140

Присутна је дугорочна незапосленост жена, а посебно је наглашен проблем
запошљавања жена преко 45 година, пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко
дискриминисаних група. Треба имати у виду да је велики број жена ангажован у неплаћеним
активностима, обављајући неплаћене послове у домаћинству. Жене које траже
запослење,приликом запошљавања наилазе на бројне тешкоће и неретко су изложене
непријатним питањима у вези са приватним животом, рађањем, а присутна је и
дискриминација жена према годинама и у погледу физичког изгледа, а у појединим
случајевима су изложене и сексуалном уцењивању приликом запошљавања. Запослене жене
су изложене су појединим кршењима права у вези са радом, као што је кршење права на
годишњи одмор, боловање, а теже напредују на руководећа радна места.
Право на материјалну подршку породици и појединцу у Републици Србији прописано је
Законом о социјалној заштити.
Видови материјалне подршке: новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог
лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћи оспособљавања за рад,
једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и друге врсте материјалне подршке...
Породица или појединац/ка има право на новчану социјалну помоћ ако својим радом,
приходима од имовине или других извора остварују приход који је мањи од износа новчане
социјалне помоћи која је прописана законом. Исто тако, породица или појединац/ка су
одговорни за задовољење сопствених животних потреба. Појединац/ка који је способан/на
за рад у смислу закона има право и дужност да учествује у активностима које омогућавају да
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превазиђе неповољну социјалну, односно материјалну ситуацију. Центар за социјални рад
може закључити са материјалне подршке споразум о активацији - активном превазилажењу
његове неповољне ситауације.
Број корисника/ца новчане социјалне помоћи је променљивог карактера на шта утиче
низ фактора као што су: запошљавање и самозапошљавање, већа информисаност грађана о
правима, остваривање права на пензију, радно ангажовање на привремено-повременим
пословима и мобилност радне снаге.
На основу евиденције Центра за социјални рад Пожаревац приметно је да је удео
корисника/ца новчане социјалне помоћи женског пола већи у односу на кориснике мушког
пола, што потврђује следећи табеларни приказ:
Број носилаца права на новчану социјалну помоћ
у децембру 2021. године
Жене
163
Мушкарци
102
УКУПНО
265
Табела - Приказ удела корисника НСП према полу

Разлог већег броја жена корисница новчане социјалне помоћи у односу на мушкарце
кориснике исте огледа се у чињеници да су жене чешће без запослења, ређе власнице
некретнина и пољопривредних газдинстава, те да у случају развода брачне заједнице лакше
остваре право на алиментацију али је теже наплаћују.
Приметан је већи број корисника/ца новчане социјалне помоћи у сеоским срединама у
односу на градску.
7. ЗДРАВЉЕ
Процена здравствених потреба становништва, различитих популационих група, посебно
према старости, полу, рањивости врши се на основу затеченог стања показаних резултата у
коришћењу здравствене заштите и здравствених услуга као и на основу процене
демографских, виталних и социјалних промена и на основу утицаја епидемиолошке
ситуације на здравље. На процену врсте и обима здравствених потреба утичу и други
фактори, као навике и понашање у вези са здрављем, вредновање здравља у традицији и
култури становништва, самопроцена здравља, расположиви и доступни капацитети
здравствене службе, осигурања и други фактори.
Потенцијалне здравствене потребе односе се на здраво становништво у области
унапређења и очувања здравља, ради очувања виталних капацитета и спречавања деловања
препознатих ризика по здравље. Реализују се на примарном нивоу у оквиру превентивне
здравствене заштите и у мањем обиму у болничкој здравственој заштити у вези стања
трудноће, порођаја, те у здравственој заштити новорођенчади и одојчади у оквиру
примарне и секундарне превенције.
Здравствене потребе оболелих и повређених процењују се у области лечења и
рехабилитације на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, а на основу очекиваног
коришћења здравствене заштите и здравствених услуга, регистрованог морбидитета у
примарној и болничкој заштити и на основу одређених обољења и стања од већег
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социјално медицинског значаја – према популационим регистрима, пријавама (заразне и
друге болести) и других показатеља угрожености здравља становништва у односу на
најчешће узроке смртности становништва и друго.
Врста и обим здравствених потреба процењују се у односу на достигнути ниво
реализације права, нарочито у области превентивне здравствене заштите као и у оквиру
коришћења, пропусне моћи здравствене делатности и утврђених мера извршења.
Услуге здравствене заштите становништву Града Пожаревца пружају се у Дому здравља
Пожаревац, Апотеци (установе на примарном нивоу здравствене заштите), Општој
болници „др Воја Дулић” (секундарна здравствена заштита) и Заводу за јавно здравље
(установа на више нивоа).
Општа болница и Завод за јавно здравље, своје услуге пружају становништву
Браничевског управног округа.

8. НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА
Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни
интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.
Под насиљем у породици се подразумева: наношење и покушај телесне повреде;
изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или
блиском лицу; присиљавање на сексуални однос; навођење на сексуални однос или
сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем;
ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима; вређање, као и свако
друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.
Члановима породице у смислу члана 197. става 3. Породичног закона сматрају се:
супружници и бивши супружици; деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у
тазбинском и адоптивном сродству, односно лица које везује хранитељстo; лица која живе
или су живела у истом породичном домаћинству, ванбрачни партнери или бивши
ванбрачни партнери; лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или
сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или дете на путу да буде рођено, иако
никада нису живела у истом породичном домаћинству.
Учестало насиље над женама са трагичним исходном које је евидентирано ранијих
година анимирало државу да донесе Закон о спречавању насиља у породици чија је
примена почела 01. јуна 2017. године. Циљ овог закона је да на општи и јединствен начин
уреди организацију и поступање државних органа и установа и тиме омогући делотворно
спречавање насиља у породици и хитну, благовремену и делотворну заштиту и подршку
жртвама насиља у породици.
Поред поменутог Закона о спечавању насиља у породици насиље се у Републици Србији
дефинише, спречава, забрањује и санкционише одредбама Породичног закона, Кривичног
законика, Законика о кривичном поступку, Закона о парничном поступку и Закона о
полицији.
За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља у
породици надлежни су: полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и
прекршајни судови као надлежни државни органи и центри за социјални рад, као установе.
Поред надлежних државних органа и центара за социјални рад, у спречавању насиље
породици и пружању подршке жртвама насиља учествују и установе у области: дечје и
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социјалне заштите, образовања, васпитања, здравства као и тела за родну равноправност на
нивоу локалних самоуправа. Подршку жртвама насиља могу да пруже и друга правна и
физичка лица те удружења.
Ради ефикасније борбе против насиља у породици и заштите жртава насиља именују се
лица за везу у Полицијској управи, Основном и Вишем јавном тужилаштву, Основном и
Вишем суду и Центру за социјални рад. Лица одређена за везу размењују податке који су
битни за спречавање насиља у породици, откривање и суђење за кривична дела као и за
пружање заштите жртвама. Поред лица за везу на подручју сваког Основног јавног
тужилаштва образује се група за координацију и сарадњу. Именована група разматра сваки
случај насиља у породици који није окончан правноснажном судском одлуком у
грађанском или кривичном поступку. Група за координацију и сарадњу најмање једном у
петнаест дана одржава састанке и о томе води записник. Чланови групе за координацију су
представници основних јавних тужилаштава, полицијских управа и центара за социјални
рад.
Насиље у породици се разликује од других облика насиља због чињенице да су насилник
и жртва у емоционално блиском односу. Оно представља резултат неравнотеже моћи
између жена и мушкараца, те је према анализама које су сачињене на републичком нивоу
свака трећа жена доживела неки облик насиља. Најчешће заступљени облици насиља су:
психичко, физичко и економско насиље. Жртве насиља су најчешће лица женског пола, а
учиниоци насиља су у највећем броју случајева лица мушког пола. Учиниоци насиља су
лица у статусу актуелних или бивших брачних, односно ванбрачних партнера. Насиље над
женама је присутно у свим друштвеним слојевима и њему су изложене жене различитих
животних доба. Жртвама насиља је ускраћено право да у потпуности користе основна
људска права: право на живот, слободу, безбедност, достојанство...
У зависности од тога којој врсти насиља је жртва била изложена као последице се
јављају угрожено физичко и психичко здравље, а као најтежа последица се јавља губитак
живота-фемицид. Последице су дуготрајне и одражавају се на ментално здравље жртве у
виду депресије, анксиозности и посттрауматских стресних поремећаја, а могу да произведу
и суицидне идеје.
Центри за социјални рад имају значајну улогу у организовању заштите и подршке
жртвама породичног насиља. У свом раду стручни радници центара се придржавају опште
прихваћених принципа: безбедност жртве је приоритет, за насилно понашање одговоран је
искључиво учинилац, хитност поступка се усаглашава са проценом опасности ситуације и
угрожености жртве, поштовање права и достојанства жртве...
У Центру за социјални рад Пожаревац насиљем у породици бави се : Служба за заштиту
деце, младих, одраслих и старих лица (у ситуацијама када су жртве насиља директно или
индиректно деца, као и када је жртва одрасло лице). Такође, одлуком директорке формиран
је и Интрени тим за рад са жртвама насиља у породици у којем учествују сви релевантни
профили у циљу обезбеђења мултидисциплинарности у сагледавању потреба жртава и ради
адекватног одговора у планираним активностима. Ради правовременог реаговања у
ситуацијама породичног насиља и заштити жртава насиља Центар за социјални рад
Пожаревац је увео двадесетчетворочасовно дежурство. Дежурни радници/це кроз активно и
пасивно дежурство непосредно су повезани са дежурним полицијским службеницима/цама
као и са Основним јавним тужилаштвом те предузимају потребне мере у заштити жртава
насиља.
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Служба заштите и подршке породици-Прихватилиште за жртве породичног насиља и
жртве трговине људима Центра за социјални рад Пожаревац пружа услугу смештаја за
жртве насиља и породици и жртве трговине људима у ситуацијама акутног стања насиља у
породици и другим ситуацијама због којих жртве искажу вољу за коришћењем услуга.
Финансирање услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља у породици и трговине
људима обезбеђују се у висини планираних средстава у буџету Града Пожаревца и других
извора.

Доминантне
врсте
насиља

Старост жртве насиља
Деца

Млади

М

Физичко
насиље

3

Ж

М

2

5

Одрасли
Ж

М
9

Старији
Ж

36

М

Укупно

Ж

87

4

18

164

Табела приказ броја корисника сакојима су радили стручни радници Центра за социјални
рад Пожаревац, а по основу насиља у породици за 2021.годину.
Старост жртве насиља
Доминантне
врсте насиља

Деца

Млади

М

Ж

Сексуално
насиље

0

Психичко
насиље

0

Економско
насиље

0

Занемаривање

1

Експлоатација
детета

Одрасли

М

0

Ж

М

Старији
Ж

Укупно

М

Ж

1

1

0

5

0

1

8

0

7

24

65

149

14

27

286

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емоционално
насиље над
децом

7

8

Укупно

8

15
10

8

25

65

154

14

28

312

Табела ... – Извештај о раду Центра за социјални рад за 2021. годину

Мере које Центар може да предузима у ситуацијама насиља као и злостављања и
занемаривања су: лишење родитељског права у односу на децу, стављање под
старатељство, затим смештај у сигурним кућама, прихватилиштима, хранитељским
породицама, уста- новама, промена места виђења са сродницима, контакти са Институтом
за ментално здравље и другим здравственим институцијама, итд.
Освешћивање жена и упознавање са њиховим правима може бити пут ка озбиљнијем
приступу овом проблему. Насиљем нису угрожене само жене већ су непосредно
виктимизирана и деца у таквим породицама. Као што је познато, свако насиље рађа ново
на- сиље, а модел понашања насилника у једној породици често се преноси, па није ретко
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да, пратећи евиденцију Центра за социјални рад, жртве насиља (или сам насилник) буду
управо из породица у којима је постојало насиље. Статистички подаци на националном
нивоу говоре да две трећине дечака из породица у којој је отац насилник, одраста у
насилнике, док свака друга девојчица бива жртва у својој секундарној породици
Женама које су искусиле насиље у породици поред смештаја, исхране, приступа
здравственој заштити, правне помоћи, саветовања и консултација, психосоцијалне подршке
неопходно је и економско оснаживање.
9. СПОРТ
Пожаревац је град дуге спортске традиције. Захваљујући подршци надлежних органа
Града и доброј организованости, у Пожаревцу и данас ради око 50 спортских организација
разврстаних у 23 спортске гране, која су прекодеце је укључена у систем школских
спортских такмичења.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

СПОРТСКА ГРАНА
Фудбал
Рукомет
Одбојка
Кошарка
Атлетика
Гимнастика
Џудо
Кунг фу
Тенис
Стрељаштво
Стони тенис
Карате
Ваздухопловство
Шах
Спортски плес
Кик бокс
Планинарење
Коњички спорт
Мото спорт
Фитнес, аеробик и б.билдиг
Остали спортови (УГлувих, Клуб
слепих и слабовидиг
Јога
Риболов
Укупно

ЗАСТУПНИЦИ/ЦЕ
М
Ж
5
0
5
0
4
1
5
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1

УКУПНО
5
5
5
5
1
2
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2

СПОРТИСТИ/КИЊЕ
М
Ж
180
35
150
70
120
195
200
40
15
30
5
60
40
20
20
10
35
15
30
11
46
13
85
82
17
3
20
3
10
30
25
17
16
16
4
1
30
10
53
45

УКУПНО
215
220
315
240
45
65
60
30
50
41
59
167
20
23
40
42
32
5
40
98

2

0

20

10

8

18

0
2
43

1
0
4

1
2
47

2
50
1.163

30
3
747

32
53
1.910

Табела -Структура спортских грана по заступљености и полу

Статистика је урађена по егзактним подацима добијеним од Спортских гранских савеза и
спортских организација. Обухваћено је 47 спортских организација. Подаци укључују родну
структуру заступника/ца спортских организација и структуру активних спортиста/киња
укључених у тренажни и такмичарски рад у пионирској, кадетској, јуниорској и сениорској
узрасној категорији.
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10. УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СЕ
БАВЕ УНАПРЕЂЕЊЕМ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
На подручју територије Пожаревац и Костолац постоји велики број удружења основаних по
Закону о удружењима те регистрованих у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.
Велики број истих међу својим циљевима има одређујуће елементе унапређења родне
равноправности које спроводе редовно или с времена на време спроводи кроз своје активности.
Широко постављено деловање организација цивилног друштва на територији Града
Пожаревца које им омогућава да се баве унапређењем положаја ширих циљних група, а
спорадичном реализацијом и активностима се изразито афирмише родна равноправност и
унапређује положај жена иако им то није главна област деловања. Активност организација
цивилног друштва на територији Града Пожаревца које имају афирмацију родне
равноправности и унапређења положаја жена кроз програме и активности базираним на старим
занатима, очувању традиције и културе овог поднебља, као и хуманитарном радусу:















Удружење жена Пољане
Удружење предузетница
Удружење грађана ″Чаробних руку дело″
Удружење грађана ″Urban Stream″
Удружење грађана ″Тиха″
Фондација ″Дана″
Удружење ликовних стваралаца Милена Павловић Барили
Удружење грађана ″Art klub″
Удружење ликовних стваралаца Ђура Јакшић
Удружење потомака ратника 1912 – 1920
Удружење грађана ″Artista″
Удружење грађана Ристо Колоњас
КУД- ови Костолац, Бабушница, Живица, Кличевац, Дрмно, Пољана, Брдарац и др...
Градски ансамбл народних песама и игара и друге.

11. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Локални акциони план намењен је локалној управи Града Пожаревца како би се
имплементирала начела и обавезе преузете потписивањем Европске повеље за равноправност
жена и мушкараца на локалном нивоу, али и национални нормативни и стратешки оквир.
Успостављање институционалног оквира, изградња капацитета, усвајање и примена процедура
за родну процену политика и поштовање принципа једнаких могућности у јавним политикама
на нивоу града су предуслови унапређења положаја жена и мушкараца и побољшање услова
живота. Значајан део циљева и активности је усмерен на успостављање институционалног
оквира и системских решења за увођење родне перспективе у локалне политике и активности
институција, јавних предузећа и установа.
Други део је усмерен на решавање практичних потреба жена на локалном нивоу у сфери
личног и професионалног развоја, безбедности и адекватног информисања.
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Локалним акционим планом су предвиђена системска решења која ће омогућити
континуирану процену јавних политика и потреба грађана и грађанки, а тиме и одговарати на
њихове потребе и уважавати њихове интересе.

12. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Средства за реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се
делом из буџета Града Пожаревца, делом из средстава донатора, укључујући и приватни сектор,
као и од међународних партнера. Буџетом локалне самоуправе нису опредељена посебна
средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом. Радна група за израду
Локалног акционог плана се приликом планирања ослонила на добровољно учешће партнера у
реализацији програма, као и на спремност у локалној заједници да се постојећи материјални
ресурси ставе на располагање Градској управи Града Пожаревца за одређене активности. За
неке програме, међутим, по природи планираних активности постоје предвиђена средства у
буџету града, што се првенствено односи на медијску промоцију активности које унапређују
родну равноправност на локалном и регионалном нивоу.

13. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
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. Партиципативни мониторинг Акционог плана укључује носиоце активности,
партнерске организације и институције. На основу кварталних и годишњег извештаја о
мониторингу, Градска управа Града Пожаревца ће формирати оцену реализације Акционог
плана са препорукама за даљи рад на унапређењу родне равноправности у Граду Пожаревцу.
Улоге свих партнера су дефинисане као и у осталим фазама акционог планирања – Статутом
Града, споразумима о сарадњи, као и добром праксом по којој се рад Града препознаје у
локалној заједници.

 Мобилност становништва у иностранство
 Недовољно развијено економско окружење
 Постојање социјалне искључености рањивих група и становника/ца
насељених у руралним подручјима
 Недовољна информисаност јавности и недовољно развијена јавна свест о
значају родне равноправности и заштити од дискриминације
 Недовољно развијени капацитети за координацију активности између свих
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 Међународна пракса као пример.
 Посебне мере у области запошљавања, самозапошљавања и предузетништва
жена укључујући и рањиве групе
 Доступност ЕУ фондова
 Постојање политичке воље за унапређење родне равноправности
 Знање и креативни потенцијал жена као допринос економском и
друштвеном развоју

ПРИЛИКЕ:









Непостојање адекватног родног буџетирања
Недостатак родне статистике
Распрострањеност родних стереотипа и предрасуда
Пораст броја случајева родно заснованог насиља
Сексизам у медијима и јавном оглашавању
Неповољан положај жена које припадају рањивим групама, младе, старије,
ромкиње, жене на селу, труднице, жене које су трпеле насиље у породици,
самохране мајке, жене припаднице сексуалних мањина, незапослене, жене без
адекватног образовања, вишеструко дискриминисане…
Недовољна информисаност о механизмима заштите од дискриминације
Мали број жена власница предузећа и жена на руководећим положајима
Неадекватна приступачност јавним објектима за особе са инвалидитетом
Неуједначени услови живота у градским и руралним срединама
Недовољно развијана свест о значају неплаћених послова у породици
Недовољно развијена женска одборничка мрежа
Недовољна информисаност грађана о могућности коришћења сервиса за
превеницију родно заснованог насиља
ПРЕТЊЕ:

 Добра пракса удружења у спровођењу програма у области родне
равноправности
 Добра медијска покривеност догађаја у области родне равноправности
 Добра интерсекторска сарадња
 Финансијска и техничка подршка Града Пожаревца
 Пораст свести о значају родне равноправности
 Постојање релевантних тела и политика на нивоу локалне самоуправе
 Успостављени нормативни механизми за заштиту од дискриминације
 Повећано учешће жена у политичком животу
 Посебне мере у области запошљавања, самозапошљавања и предузетништва
жена укључујући и рањиве групе
 Покренута родно-буџетска иницијатива
 Развијена мрежа удружења
 Оснаженост жена за пријављивање родно заснованог насиља
 Развијени програми неформалног образовања у основним и средњим
школама







СЛАБОСТИ:

СНАГЕ:

Следећа анализа снага, слабости, прилика и претњи (ССПП, енг. SWOT) даје пресек основних информација о тренутном стању
родне равноправности и утврђује кључне проблеме на које се одговара овим Планом.

АНАЛИЗА СНАГА, СЛАБОСТИ, ПРИЛИКА И ПРЕТЊИ

Страна 36 - Број 7
5.мај 2022.

 Волонтерски потенцијали жена у локалној заједници
 Спремност заинтересованих страна у локалној заједници на сарадњу у
области родне равноправности
 Постојећи капацитети међу организацијама и институцијама за реализацију
неформално образовних активности
 Добар географски положај за оснаживаање жена у руралним подручјима

актера у локалној управи у спровођењу планираних активности
 Отежана имплементација примера добре праксе из развијених држава
 Недостатак капацитета за коришћење ЕУ фондова
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Страна 37 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5.мај 2022.

континуирано

континуирано

1.1.2. Едукација
руководилаца
/руководитељки и
запослених у јавном
сектору

Рок

1.1.1. Анализа
тренутног стања

Активности

повећани капацитети и знање
руководилаца/руководитељки и
запослениху јавном сектору

Специфични циљ1.1

Број
спроведених
радионица
Број учесника/ца
радионица

Минимум 100
учесника/ца
радионица

Анализа стања

Индикатор

Спроведено
минимум 10
радионица

Извршена
анализа

Очекивани
резултат

Извештај
едукатора/ки
Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијски
прилози
Интернет архива

Анкетни
листићи

Извори
верификације

За минимум 10% повећан број едукованих руководилаца
/руководитељки и запослених у јавном сектору

Очекивани резултат
Број едукованих руководилаца
/руководитељки и запослених у
јавном сектору
Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа
Цео јавни
сектор
Удружења
Градска управа
Јавни сектор
СКГО
Удружења

Индикатор

Континуирано

Рокови

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Буџет Града Пожаревца

Извори финансирања

ОПШТИ ЦИЉ 1: Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности

АКЦИОНИ ПЛАН

Анекс 1

Страна 38 - Број 7
5.мај 2022.

1.2.2. Едукација
грађана/ки, деце и
омладине путем
радионица и
других видова
неформалног
образовања

Континуирано

1.2.1. Информисање
континуирано
грађана/ки путем
поделе,
штампаних
материјала,
трибина, округлих
столова и других
јавних догађаја

Рок

Минимум 100
учесника/ца
радионица

Минимум 1000
грађана/ки
информисано
кроз активности
Спроведено
минимум 10
радионица

Спроведено
минимум 5
акција/јавних
догађаја

Очекивани
резултат

Број учесника/ца
радионица

Број
спроведених
радионица и
других видова
неформалног
образовања

Броје
учесника/ца
радионица и
других видова
неформалног
образовања

Број
информисаних
грађана/ки
Број акцијајавних догађаја

Индикатор

Извештај
едукатора/ки
Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијски
прилози
Интернет архива

Листе
учесника/ца
Штампани
материјали
Фотографије

Извори
верификације

Повећање опште информисаности, знања и свести
грађана/ки о значају родне равноправности

Повећан ниво свести јавности о
значају роднеравноправности

Активности

Очекивани резултат

Специфични циљ1.2

Градска управа

Удружења
Школе
Установе
културе и
социјалне
заштите

Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа
Удружења
Школе
Установе
културе и
социјалне
заштите

Број грађана/ки обухваћених
активностима

Индикатор
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Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Извори финансирања

Континуирано

Рокови

Страна 39 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Специфични циљ 1.3.

континуирано

континуирано

Континуирано

1.3.2. Информисање
грађана/ки путем
поделе, штампаних
материјала, трибина,
округлих столова и
других јавних
догађаја

1.3.3. Едукација
грађана/ки, деце и
омладине путем
радионица и других
видова неформалног
образовања

Рок

1.3.1. Анализа
тренутног стања
путем увида у
статистику
надлежних
институција

Активности

Повећана сигурност жена од родно
заснованог насиља у породици и у
партнерским односима.

Минимум 100
учесника/ца
радионица

Минимум 1000
грађана/ки
информисано
кроз активности
Спроведено
минимум 10
радионица

Спроведено
минимум 5
акција/јавних
догађаја

Извршена
анализа

Очекивани
резултат

Извештај
едукатора/ки
Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијски
прилози
Интернет архива

Листе
учесника/ца
Штампани
материјали
Фотографије

Извештаји
релевантних
институција

Извори
верификације

Градска управа

Удружења
Школе
Установе
културе и
социјалне
заштите

Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа Установе
здравствене и
социјалне
заштите,
полиције,
правосуђа
Удружења
Градска управа
Удружења
Школе
Установе
културе и
социјалне
заштите

Број пријава

Индикатор
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Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Буџет Града Пожаревца

Извори финансирања

Континуирано

Рокови

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број учесника/ца

Број
спроведених
радионица и
других видова
неформалног
образовања

Броје
учесника/ца
радионица и
других видова
неформалног
образовања

Број
информисаних
грађана/ки
Број акцијајавних догађаја

Анализа стања

Индикатор

Смањен број случајева родно заснованог насиља и
насиља у партнерским односима

Очекивани резултат

Страна 40 - Број 7
5.мај 2022.

1.3.4. Пружање
социотерапијских
услуга

Континуирано

Појачан рад
саветовалишта
и коришћења
СОС телефона

Број обухваћених
корисника/ца

радионица
Извештај
саветовалишта

Центар за
социјални рад

Центар за
социјални рад
Полицијска
управа
Правосудни
органи
Удружења

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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Буџет Града Пожаревца
Министарства
Други потенцијални
донатори

Страна 41 - Број 7
5.мај 2022.

континуирано

континуирано

Крај 2022.

21.2. Промоција
јавних позива који
имају за циљ
повећање
запослености и
запошљивости
становништва

2.1.3. Реализација
програма који имају
за циљ повећање
запослености и
запошљивости
становништва

Рок

2.1.1. Анализа
тренутног стања

Активности

Побољшан економски положај жена и
статус жена на тржишту рада

Специфични циљ 2.1.

Реализовано
минимум 5
програма
Повећана
запошљивост и
запосленост
становништва

Повећана
информисаност
становништва о
могућностима за
повећање
запошљивости и
запошљавања

Извршена
анализа

Очекивани
резултат

Број
реализованих
програма
Број учесника/ца
програма
Број запослених
учесника/цапрог
рама

Број учесника/ца
активности које
за циљ имају
повећање
запошљивости и
запошљавања

Број поднетих
захтева

Анализа стања

Индикатор

Листе
учесника/ца
Уговори са
корисницима/ца
ма програма
Извештај
реализаторапрог
рама о ефектима

Извештај
едукатора
Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијски
прилози
Интернет архива

Извештаји
надлежних
институција

Извори
верификације

Повећање запослености на територији Града Пожаревца

Очекивани резултат

Градска управа

Градска управа

Национална
служба за
запошљавање
Школа за
основно
образовање
одраслих
Удружења

Национална
служба за
запошљавање
Школа за
основно
образовање
одраслих
Удружења
Привредна
комора

Број становника/ца града
Пожаревца који/e су запослени/е
на новим радним местима и
самозапослених, а налазили су се
на евиденцији НСЗ
Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа
Национална
служба за
запошљавање

Индикатор

Рокови

Буџет Града
Пожаревца
Министарства
Други
потенцијални
донатори

Буџет Града
Пожаревца
Национална
служба за
запошљавање
Буџет Града
Пожаревца
Министарства
Други
потенцијални
донатори

Извори
финансирања

Континуирано

ОПШТИ ЦИЉ 2: Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика
и мера једнакихмогућности
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Страна 42 - Број 7
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5.мај 2022.

Специфични циљ 2.2.

континуирано

Континуирано

Крај 2022.

2.2.2. Промоција
јавних позива који
имају за циљ
економско
оснаживање и
подршка женама у
руралним срединама

2.2.3. Реализација
програма који имају
за циљ економско
оснаживање и
подршка женама у
руралним срединама

Рок

2.2.1. Анализа
тренутног стања

Активности

Жене и мушкарци у руралним
подручјима активно и равноправно
доприносе развоју и имају равноправан
приступ резултатима развоја

Реализовано
минимум 3
програма
Повећана
запошљивост и
запосленост
жена у руралним
срединама

Повећана
информисаност
жена у руралним
срединама

Извршена
анализа

Број оснажених
жена у руралним
подручјима
Број одржаних
едукација од
стране
кординатора за
културу који су
носиоци
активности по

Број учесника/ца
активности

Број поднетих
захтева

Анализа стања

Индикатор

Листе
учесника/ца
Уговори са
корисницима/ца
ма програма
Извештај
реализатора/ки
програма о
ефектима

Извештаји
надлежних
институција
Извештај
едукатора
Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијски
прилози
Интернет архива

Извори
верификације

Градска управа

Градска управа

Одељење за
пољопривреду,
локални
економски

Удружења
Установе
културе и
Туристичка
организација

Одељење за
привреду,
локални
економски
развој
Установе
културе
Туристичка
организација
Града
Пожаревца

Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа
Пореска управа

Буџет Града
Пожаревца
Министарства
ЕУ фондови
Други
потенцијални
донатори

Буџет Града
Пожаревца
Министарства
ЕУ фондови
Други
потенцијални
донатори

Буџет Града
Пожаревца

Извори
финансирања

Континуирано

Број регистрованих
пољопривредних газдинстава и
старозанатских радњи

Економско оснаживање и подршка женама у руралним
срединама
Очекивани
резултат

Рокови

Индикатор

Очекивани резултат

Привредна
комора
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Рок

континуирано

Континуирано

Активности

2.3.1. Организација и
спровођење
бесплатних
спортских
активности у циљу
побољшања здравља
жена

2.3.2.Организовање и
спровођење здравих
стилова живота и
подршка акцијама
здравствених
прегледа

Побољшано здравље жена и
равноправан приступ здравственим
услугама и спортским садржајима

Специфични циљ 2.3.

Број учесника/ца
Број
реализованих
програма активности

Број учесника/ца
Број
релизованих
програмаактивности

Фотографије
Листеучесника/ц
а
Медијске објаве

Фотографије
Листе
учесника/ца
Медијске објаве

Градска управа

Дом здравља
Пожаревац
НВО
Градска управа

Број спортских организација преко
којих се остварује јавни интерес у
области спорта
Носиоци учесници/це
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Културно
Спортски
спортски центар центар
Пожаревац
Пожаревац
Клубови
Удружења

Обезбеђење услова за бављење спортом и промоција
здравих стилова живота свих грађана и грађанки на
територији Пожаревца
Очекивани
Индикатор
Извори
резултат
верификације

Укључено
минимум 1000
жена у бесплатне
спортске
активности
Реализовано
минимум 10
различитих
програма
Укључено
минимум 500
жена и
организовано по
минимум 2
трибине
годишње

Индикатор

развој
Установе
културе

Очекивани резултат

насељеним
местима у
оквиру програма
културе

Буџет Града
Пожаревца
Министарства
ЕУ фондови
Други
потенцијални
донатори

Буџет Града
Пожаревца
Министарства
ЕУ фондови
Други
потенцијални
донатори

Извори
финансирања

Континуирано

Рокови

39

Страна 44 - Број 7
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5.мај 2022.

Рок

континуирано

Активности

3.1.1. Информисање и
подршка у
унапређењу рада
свих актера/ки у
локалној заједници, а
у контексту родно
осетљиве статистике
и евиднције

Специфични циљ3.1.
Родно осетљива статистика и
евиденција

Унапређен рад
релевантних
институција

Родна
статистика и
евиденција

Релевантни
извештаји

Унапређен систем рада свих актера у локалној заједници
у погледу родно осетљивих статистика и евиденција
Очекивани
Индикатор
Извори
резултат
верификације

Очекивани резултат

Носиоци учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују
Градска управа
Цео јавни
сектор

Перманентна доступност података

Индикатор

ОПШТИ ЦИЉ 3: Системско увођење родне перспективе у доношење,
спровођење и праћење јавних политика

Буџет Града
Пожаревца

Извори
финансирања

Континуирано

Рокови
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На основу члана 38. став 3. Закона о планском
систему Републике Србије („Службени гласник РС“,
бр. 30/18), члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17др. закон и 49/21), чланa 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и
члана 39. став 1. тачка 38) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18,
12/18-исправка и 10/19), по прибављеном мишљењу
Савета за запошљавање Града Пожаревца, а сходно
Закључку број 06-112-29/2022-3 од 15. априла 2022.
године,
Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план
запошљавања Града Пожаревца за
2022. годину, који је саставни део овог
закључка.
2. Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства

5.мај 2022.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА
2022.ГОДИНУ

1. УВОД
Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022. годину (у даљем тексту:
ЛАПЗ) представља основни стратешки плански документ локалне политике запошљавања и саставни
је дeo скупа активности локалног социоекономског развоја. Он је главни инструмент спровођења
активне политике запошљавања у 2022. години, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике
запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати у току 2022. године, укључујући и
укупан износ расположивих финансијских средстава.
Сходно наведеном, ЛАПЗ представља један од најважнијих инструмената за постизање већег
степена успешности у остваривању циљева и приоритета локалне политике запошљавања,
унапређења запошљавања и смањења незапослености, а резултат је локалног планирања политике
запошљавања, који је истовремено усклађен са планираним активностима и у осталим областима
значајним за локални економски развој. Њиме се пружа свеобухватан преглед мера и активности које
се спроводе у области запошљавања.
Решењем Градског већа Града Пожаревца број 09-06-4/2022-5 од 21.01.2022. године,
обазована је и именована Радна група за израду Локалног акционог плана запошљавања Града
Пожаревца за 2022. годину, са задатком да изради Локални акциони план запошљавања Града
Пожаревца за 2022. годину и исти достави Градском већу Града Пожаревца.
ЛАПЗ је израђен сходно Закону о планском систему Републике Србије („Службени сласник
РС“, бр. 30/18), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон и 49/21), Стратегији запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21) и Акционом плану за
период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 30/21), који представља документ јавне
политике који се доноси ради операционализације и остваривања општих и посебних циљева
предвиђених Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
(„Службени гласник РС“, бр. 30/21)
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У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су актери и партнери релевантних институција,
како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање планираних програма и мера и
остварили резултати са додатном вредношћу.
Савет за запошљавање Града Пожаревца, је донео Закључак број 06-112-29/2022-3 од
15.4.2022. године, којим је дато позитивно мишљење на ЛАПЗ.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ЛАПЗ-А
Изради ЛАПЗ-а претходилo је неколико битних корака.
Најпре је урађена ex-post анализа ефеката Локалног акционог плана запошљавања Града
Пожаревца за 2021. годину, којим су представљени његови ефекти и утицаји на жељене промене
односно на повећање запослености. Констатовано је су у 2021.години реализоване две мере активне
политике запошљавања и то Програм јавних радова и Програм стручне праксе, те да су исти
програми подржани и релизовани и у 2019., 2020. и 2021. години. Ови програми су подржани
средствима у износу од 10.000.000,00 динара, што је непромењен износ у односу на претходне две
године. Број ангажованих лица на јавним радовима је непромењен у односу на 2020. годину, као и
дужина трајања јавних радова. Обзиром на позитивне ефекте који се постижу реализацијом програма
јавних радова, закључено је да је потребно и у 2022. години подржати сповођење овог програма. Што
се тиче програма стручне праксе у 2021. години је укључено 9 лица са високим трогодишњим (80
ЕСПБ бодова) и четворогодишњом високо стручним (240 ЕСПБ бодова) образовањем у односу на
2020. годину када је одобрено финансирање за 9 лица са четворогодишњом високом стручном
спремом са најмање 240 ЕСПБ бодова, а уговори су закључени са 8 лица. Међутим и у 2021. години
8 лица су наставила програм стручне праксе који траје и током 2022. године (у зависности од
послодавца и до 31.10.2022. године). Сходно наведеном, а како би се избегли негативни ефекти
спровођења овог програма и стварања додатних техничких и кадровских оптерећења послодавцима
услед евентуалне немогућности да обезбеде техничке услове и менторе за више лица на стручној
пракси, закључено је да програм стручне праксе не треба подржати у 2022. години.
Затим је сачињена ех-ante анализа ефеката нацрта Локалног акционог плана запошљавања
Града Пожаревца за 2022. годину, у току које су обављене консултације са заинтересованим странама
и циљним групама ради идентификовања потреба у циљу планирања мера и активности у области
активне политике запошљавања које ће Град Пожаревац спроводити у току 2022. године. У
консултацијама су коришћене две методе: 1) анкета за Јавна предузећа и установе чији је оснивач
Град Пожаревац и Привредни субјекти са територије Града Пожаревца и 2) упит НСЗ о
заинтересованости незапослених лица за укључивање у програме и мере активне политике
запошљавања. Анкета за Јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Пожаревац и Привредни
субјекти са територије Града Пожаревца, извршена је online, у периоду од 20.01. - 01.02.2022.
године. Анекта је послата на мејл адресе 125 учесника, а 18 учесника је попунило исту (10 учесника
из јавног сектора и 8 из сектора привреде). Циљ анкете је био идентификовање задовољства
спроведеним програмом и мерама активне политике запошљавања у 2021. години и потребе за
мерама активне политике запошљавања у 2022. години. Учесници су изнели мишљење да је
спровођење програма јавних радова, као и програма стручне праксе у 2021. години имало ефеката.
Спровођењем наведених програма су посебно задовољни и веома задовољни учесници акнете из
јавног сектора, док су учесници анкете из сектора привредних субјеката индеферентни. 38,9 %
2
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учесника анкете су се изјаснили да би у 2022. години подржали програм јавних радова и да за
ангажовање радника кроз овај програм имају потребе (55,6%). Њих 22,2% би подржало програм
стручне праксе (кроз ангажовање лица са високом стручном спремом), док би 27,8 % подржало
програм субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорија теже
запосливих. 11,1 % учесника анкете би се у 2022. години определило за доделу субвенција за
запошљавање – подршку самозапошљавању. Сходно изнетом, консултације су показале да у 2022.
постоји потреба за спровођењем свих понуђених програма. Што се тиче друге методе консултација,
у циљу утврђивања броја незапослених лица из свих категорија теже запосливих и њихове потребе за
укључивањем у програм и мере активне политике запошљавања у 2022.години, дана 20.01.2022.
године, путем мејла упућен је упит НСЗ-Филијала Пожаревац о заинтересованости незапослених
лица за укључивање у програме и мере активне политике запошљавања електронским путем. Дана
21.01.2022.године, НСЗ - Филијала Пожаревац је доставила обавештење да је у увидом у селекцију
лица која су у индивидуалним плановима запошљавања исказала заинтересованост за укључивање у
мере активне политике запошљавања, утврђено да потребу за укључивање у програм јавних радова
исказало 216 лица са територије Града Пожаревца, док је ову потребу на територији Градске
општине Костолац исказало 859 лица. Заинтересованост за укључивање у програм стручне праксе
исказало је 153 лица са територији Града Пожаревца а са територије Градске општине Костолац 21
лице. За доделу субвенција за самозапошљавање заинтересовано је 90 лица са територије Града
Пожаревца и 2 лица са територије Градске општине Костолац. Сходно наведеном, закључено је да
су незапослена лица из свих категорија теже запосливих заинтересована првенствено за укључивање
у Програм јавних радова, а затим и у програм стручне праксе и програм доделе субвенција за
самозапошљавање. Такође од НСЗ-Филијала Пожаревца је телефонским путем добијена информација
да је заинтересованост незапослених лица за доделу субвенција за самозапошљавање чак четири путе
већа у односу на финансијске могућности које постоје по основу конкурса који се спроводе и
финансирају из буџета Републике Србије.
За нацрт Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за
2022. одржана је јавна расправа у периоду од 20.4. до 26.4. 2022. године.

3. ПРАВНИ ОСНОВ
Овај ЛАПЗ је донет на основу одредби следећих позитивних правних прописа:
1. Закона о планском систему Републике Србије, („Службени сласник РС“, бр. 30/18).
2. Члана 20. став 1. тачка 7. и члану 32. став 1. тачка 4. а у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18). Тако је одредбом члана 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи прописано да
општина, преко својих органа, у складу са уставом и законом, доноси и реализује програме за
подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и
привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања. Чланом 32.тачка 4. истог
закона прoписано је да скупштина општине, у складу са законом доноси програм развоја општине и
појединих делатности, док је у члану 66. став 3. овог закона прописано да се одредбе овог закона које
се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.
3. 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 и 49/21).
4. Стратегијe запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
(„Службени гласник РС”, број 18/21).
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5. Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 30/21), који
представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег
и посебних циљева предвиђених Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021.
до 2026. године. ЛАПЗ је израђен у складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, који
представља обједињени преглед циљева и приоритета политике запошљавања чије је остваривање
условљено реализацијом програма и мера активне политике запошљавања, као и активности које се,
на основу секторских политика и текућих реформских процеса, реализују у области привреде,
образовања, омладинске политике, социјалне инклузије, а које су од значаја и утицаја на област
политике запошљавања.
6. Члана 39. став 1. тачка 38) Статута Града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), којим су утврђене надлежности Скуптшине Града
Пожаревца, да доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим
областима у складу са законом и Националном стратегијом.

4. ПРОФИЛ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Град Пожаревац се налази 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
плодног Стига, између три реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве.
Територија Града Пожаревца простире се на површини од 481 км2, у 25 сеоских и 2 градска
насеља (Пожаревац и велики енергетски центар Костолац). Град је како привредни и културни,
тако и административни центар и седиште Браничевског округа, а територијално се додирује са
градом Смедеревом (дужина границе 30км), општинама Велико Градиште (17км), Мало Црниће
(17 км), Жабари (4 км) и са општинама Ковин и Бела Црква на северу.
Географски положај, локација и природни фактори, допринели су да територија града
Пожаревца буде увек атрактивна за насељавање становништва.
Захваљујући географско-стратешком положају и конфигурацији терена, преко територије
града развијала се саобраћајна мрежа, тако да су данас на подручју Града Пожаревца, осим
ваздушног, заступљени сви видови саобраћаја.
Друмски саобраћај одвија се на државним и локалним путевима. Најзначајнији путни
правац представља државни пут IБ реда бр. 33 (веза са ауто-путем Е-75 Београд- Ниш, од
скретања до самог града има око 20 км) и државни пут IБ реда бр. 34 (Пожаревац-ГолубацКладово). Поред наведених, мрежу државних путева чине и државни пут IIА реда бр. 160
(правац ка Свилајнцу), државни пут IIА реда бр. 159 (ка Костолцу), државни пут IIБ реда бр. 371
(ка Дубравици). Укупна дужина путева на територији града Пожаревца износи 183 км, од чега се
165 км сврстава у категорију са савременим коловозом. Државни путеви чине 48 км а мрежа
локалних путева 64 км савременог коловоза. Значајном побољшању укупне путне мреже и боље
повезаности са остатком региона, Србије па и земаља у окружењу, допринеће планирана
изградња тзв. брзе саобраћајнице, односно државног пута IБ реда – аутопут Е-75 Београд – Ниш
(петља Пожаревац) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац. Ова собраћајница
је планирана са 4 коловозне траке ширине 3,5м, укупне дужине 67 км и представља државну
инвестицију.

4
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Град Пожаревац се налази на веома значајној прузи Београд – Бор - Зајечар, која повезује
Тимочку крајину и целу источну Србију са мрежом железничких пруга Републике Србије. Од
осталих железничких праваца треба поменути везу са пругом Велика Плана - Смедерево и
Пожаревац - Костолац (захваљујући коме је костолачки угљени басен повезан са осталим
мрежама железничких пруга у земљи).
Посебан саобраћајни, привредни и економски значај за град Пожаревац има река Дунав
која дужином од 13 км, представља природну границу према Војводини, односно јужном Банату.
Налазећи се на ушћу Велике Мораве у Дунав, као и на ушћу Млаве у Дунав, град Пожаревац
спада у ред малог броја градова и општина са изузетно повољним условима за коришћење
водених токова за још веће саобраћајно повезивање са другим деловима Србије.
Ваздушни саобраћај није развијен на територији града Пожаревца, а најближи аеродром је
„Никола Тесла“ у Београду, на удаљености од 80 км.
Удаљеност Града од већих градова у окружењу:
Град
Београд
Подгорица
Ниш
Нови Сад
Сарајево

Популација
2.000.000
250.000
300.000
300.000
600.000

Удаљеност
82 км
500 км
195 км
165 км
380 км

Удаљеност Града од најближих прелаза:
1.

Калуђерово (Србија - Румунија)

56 км

2.

Караташ (Србија - Румунија)

155 км

3.

Хоргош (Србија - Мађарска)

278 км

4.

Мокрање (Србија - Бугарска)

167
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5. АНАЛИЗА СОЦИОЕКОНОМСКОГ СТАЊА
5.1. ДЕМОГРАФСКА СЛИКА
Табела садржи податке о укупном становништву у Браничевском округу:
Пораст или пад становништва
1991-2011

Број становника
Регија
Проценат
пада/ пораста

Укупно

Годишњи
Просек/ просек
/1000
год
становника

183.625

-27,56%

-69.867

-3.493

-3,49

20.659

17.610

-35,19%

-9.564

-478

-0,47

12.513

9.913

8.331

-33,4%

-4.182

-209

-0,2

Жабари

19.347

13.034

11.380

-41,17%

-7.967

-398

-0,39

Жагубица

17.777

14.823

12.737

-28,3%

-5.040

-252

-0,25

Мало
Црниће

19.940

13.853

11.458

-42,5%

-8.482

-424

-0,42

Кучево

25.649

18.808

15.516

-39,5%

-10.133

-506

-0,5

Петровац на
Млави

46.414

34.511

31.259

-32,6%

-15.155

-757

-0,75

Пожаревац

84.678

74.902

75.334

-11%

-9.344

-467

-0,46

1991

2002

2011

Браничевски 253.492

200.503

Велико
Градиште

27.174

Голубац

Извор: Републички завод за статистику

Увидом у податке који говоре о кретању броја становника на подручју Браничевског округа,
може се закључити да:
- У периоду између три пописа је дошло до смањења укупног броја ставника за 27,56% на
подручју читавог Браничевског округа.
- У Пожаревцу је смањен број становника за 11%.
- У другим општинама дошло је до драстичног смањења нпр. Мало Црниће, Жабари, Кучево,
Велико Градиште
Кључне карактеристике демографске слике града Пожаревца:
6
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По попису из 2011. године у граду Пожаревцу, на површини од 481 км2 живи 75.334
становника, тако да је просечна густина насељености 156,6 становника /км2,
У градском подручју живи 71,3% укупног становништва, а 28,7% у приградском подручју;
драстична је разлика у насељености територије града и села, што одсликава однос
насељености између најбројније градске месне заједнице Бурјан у којој живи 7700 становника
и сеоске месне заједнице Набрђе, која је удаљена од центра града око 9,5 км, у којој живи
само 367 становника,
Од укупног броја становника, 91,3% чини српско становништво. Поред српског становништва
на подручју града Пожаревца живе и: Албанци, Бошњаци, Буњевци, Бугари, Власи,
Југословени, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци,
Словенци, Украјинци, Хрвати и Црногорци,
Према попису из 2011. године просечна старост становника Пожаревца је била 42,75 година
(41,5 мушкарци, 44 жене),
Стопа наталитета је 9,44,
Стопа опште смртности има средње вредности 14,89,
Од укупног броја, пунолетно становништво броји 61.093, док број малолетних лица био
14.241,
Према активности, 29.909 лица се убрајају у активно становништво.
5.2. ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТИ

На основу података Републичког завода за статистуку о попису становништва из 2011.
године и образовним капацитетима, укупан број становништво на територји Града Пожаревца преко
15 година старости по образовању износи 63760, од који 24% становника има основно образовање.
Средње образовање у III или IV степена стручне спреме има 47% становништва, док више
образовање има 5.3% становништва. Високо образовање има 7,8% становништва.

5.3. Становништво преко 15 година стaрости према образовању
Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса.
Први циклус обухвата од првог до четвртог разреда, а други циклус обухвата од петог до осмог
разреда. У оквиру основних школа постоји 8 централних школа и 24 издвојена одељења.
Према Информацији о упису ученика у основне и средње школе на територији Града
Пожаревца, за школску 2021/2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/2021) У
школској 2021/2022. години, укупан број ученика од I до VIII разреда у школама за основно
образовање и васпитање је 5.340, што је у односу на школску 2020/2021. годину мање за 147
ученика, када је укупан број ученика од I до VIII разреда износио 5.487.

Графички приказ укупног броја ученика од I до VIII разреда по основним школама
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2020/2021

Укупан број ученика
у основним школама

У школској 2021/2022. годину највећи број ученика од I до VIII разреда основих школа
уписан је у Основној школи „Јован Цвијић - Костолац“ и износи 1.107 ученика. Најмањи број
ученика уписан је у Основу школу „ Милош Савић“ Лучица и износи 253. Посматрајући укупан број
ученика по свим школама у школској 2021/2022. години у односу на школску 2020/2021 уочава се
тенденција благог смањења укупног броја ученика у свим школама, осим код Основне школе „Вук
Карацић“ где је број ученика повећан за 42 ученика.
Табеларни приказ укупног броја ученика од I до VIII разреда по основним школама
школска 2020/2021.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

школска 2021/2022.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Број ученика

Број ученика

Доситеј Обрадовић

988

Доситеј Обрадовић

957

Краљ Александар I

867

Краљ Александар I

828

Вук Караџић

804

Вук Караџић

846

Свети Сава

516

Свети Сава

514

Милош Савић

254

Милош Савић

253

Десанка Максимовић

544

Десанка Максимовић

515

Свети владика Николај

335

Свети владика Николај

320

Јован Цвијић-Костолац

1.179

Јован Цвијић-Костолац

1.107

УКУПНО:

УКУПНО:

5.487

5.340

Број ученика уписаних у први разред у школској 2021/2022. години износи 655, што је мање
за 11 ученика у односу на школску 2020/2021. годину, у којој је број ђака првака износио 666.

школска 2020/2021.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

школска 2021/2022.
Број ученика

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Број ученика

Доситеј Обрадовић

112

Доситеј Обрадовић

110

Краљ Александар I

112

Краљ Александар I

98

Вук Караџић

85

Вук Караџић

127

8
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Свети Сава

65

Свети Сава

69

Милош Савић-Лучица

36

Милош Савић-Лучица

30

Десанка Максимовић

66

Десанка Максимовић

64

Свети владика Николај-Брадарац

38

Свети владика Николај-Брадарац

35

Јован Цвијић-Костолац

152

Јован Цвијић-Костолац

122

УКУПНО:

666

УКУПНО:

655

Табеларни приказ уписаних ученика у први разред у школској 2021/2022. години
Према достављеној информацији од 11.2.2022. године Министарства просвете, науке и
технолошког развоја – Школска управа Пожаревац: Укупан број ученика у основним школама, према
подацима од 25. августа 2021. године, на подручју Града Пожаревца и Градске општине Костолац
износи 5.292, од тога 663 ученика првог разреда.
Средње образовање одвија се у 7 струковних средњих школа: Медицинска школа, Економскотрговинска школа, Пожаревачка гимназија, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња
Маринковић“, Политехничка школа, Школа за основно и средње музичко образовање Музичка школа
„Стеван Мокрањац“ и Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу.
Што се тиче самог броја уписаних ученика, у школској 2021/2022. години у школама за
средње образовање и васпитање од укупног броја средњошколаца, 956 ученика уписано је у први
разред изабране средње школе III или IV степена стручне спреме на територији Града Пожаревца,
што је више у односу на прошлогодишњи број уписаних ученика за 24, јер је број деце која су
прошле школске године уписана у први разред средњих школа износио 932.
Број уписаних ученика са III степеном стручне спреме у овој школској години је 197, што је
мање у односу на број уписане деце са истим степеном стручне спреме у прошлој години, који је
износио 216. Број уписаних ученика са IV степеном стручне спреме у овој школској години је 759,
што је више у односу на број уписане деце у школској 2020/2021. години, који је износио 716.

Табеларни приказ укупног броја ученика уписаних у I разред по средњим школама
школска 2020/2021.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

школска 2021/2022.
Број
ученика

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Број
ученика

Пожаревачка гимназија

199

Пожаревачка гимназија

172

Економскo-трговинска школа

218

Економско-трговинска школа

212

Медицинска школа

121

Медицинска школа

122

Пољопривредна школа

62

Пољопривредна школа

111

Музичка школа

18

Музичка школа

20

9
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Политехничка школа

136

Политехничка школа

133

Техничка школа-Костолац

178

Техничка школа-Костолац

186

УКУПНО:

УКУПНО:

932

956

У школској 2021/2022. години, у школама за средње образовање и васпитање уписано је
укупно 3.526 средњошколаца, што је мање за 50 у односу на укупан број средњошколаца у школској
2020/2021. години који је износио 3.576.

Табеларни приказ укупан број ученика од I до III /IV разреда по средњим школама:
школска 2020/2021.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

школска 2021/2022.
Број
ученика

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Пожаревачка гимназија

742

Економско-трговинска
школа

803

Медицинска школа

478

Медицинска школа

483

Пољопривредна школа

333

Пољопривредна школа

333

Музичка школа

63

Музичка школа

66

Политехничка школа

458

Политехничка школа

451

Техничка школа-Костолац

699

Техничка школа-Костолац

704

УКУПНО:

3.576

Пожаревачка гимназија

Број
ученика

Економско-трговинска школа

УКУПНО:

731
758

3.526

У циљу усклађивања образовног система са тражњом и захтевима тржишта, приликом израде
плана уписа у средње школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно
Школска управа у Пожаревцу, у сарадњи са локалном самоуправом, Регионалним привредном
комором Браничевског и Подунавског управног округа, филијалом Националне службе за
запошљавање, образовним установама и заинтересованим послодавцима, извршило је анализу
тржишта у циљу да образовне профиле системски прилагоди тим потребама. Регионална привредна
комора Браничевског и Подунавског управног округа је извршила анкетирање послодаваца о
потребама за кадровима. На основу тих информација утврђени су образовни профили који ће се
реализовати по дуалном моделу .
Иначе, систем дуалног модела образовања је један од начина да постојећи образовни профили
задовоље потребе послодаваца и да се смањи незапосленост међу младима, као једној од угрожених
категорија. У Граду Пожаревцу се овај систем успешно примењује у две средње школе
(Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац и Техничка школа са
домом ученика „Никола Тесла“ Костолац) и за сада је показао одличне резултате.
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Што се тиче високо-образовних и истраживачких институција, оне су у Србији
централизоване, тако да се истраживачки центри налазе углавном у Београду, док у Пожаревцу
постоје две високо – образовне школе: Академија техничких струковних студија Београд, Одсек
Примењене инжењерске науке Пожаревац и Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитет .
Према подацима добијених од стране Академија техничких струковних студија Београд,
Одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац у наставној 2021/2022 укупан број студената је
584, од чега је 499 на Основним струковним студијама, а 85 на мастер струковним студијама. У
односу на наставу 2020/2021 када је укупан број студената износио 500, уочава се повећање броја за
84 студената. На првој години студија у наставној 2021/2022 укупан број студената је повећан у
односу на наставу 2020/2021 и износи 237. Од овог броја 179 студената је на основим струковним
студијама и 56 на мастер струковним студијама.
Сходно подацима добијеним од Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитет, због
пандемије КОВИД-19 мања је полазност и заинтересованост младих за студирање, у прву годину
студија у наставној 2021/2022 је уписало 11 студената, што је за 6 мање у односу на 2020/2021
години. Укупан број студената на основним академским студијама економије, апсолвентским и
мастер судијама је 90.

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

3.044 регистрованих привредних субјеката, од чега је
2.326 предузетника,
718 привредних друштава.

7. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
7.1. Кретање незапослености у последње три године
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У анализама кретања и карактеристика незапослених лица користе се два различита
показатеља и то:
- Лица која траже запослење – то су сва евидентирана незапослена лица без обзира на њихову
спремност за тражење посла.
- Активна незапослена лица – активна лица и одмах спремна за рад.
У наредној табели дат је преглед кретања броја незапослених лица, новопријављених и
претходно радно ангажовани на дан 31.12.2021. године и у односу на 2020. годину .

НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА

2020
2020
2021
2021

Укупно
Жене
Укупно
Жене

НОВОПРИЈАВЉЕНИ

3485
2178
3.870
2.505

Претходно радно искуство
Први пут траже
запослење - без
радног искуства
1.615
971
835
464

2842
1674
3095
1874

Били у радном
односу - радно
ангажовани
1.870
1.207
3.035
2.041

Уочава се пораст незапослених лица као и незапослених жена.
За потребе даље анализе искључиво ће се анализирати „лица која траже запослење“ без осврта
на њихову тренутну спремност или неспремност за рад, те су овај број приказан у наредној табели.

ГОДИНА
2019.
2020.
2021.
Извор : НСЗ, филијала Пожаревац

Незапослена лица
3.045
3.485
3.870

Уочавамо да се број незапослених „лица која траже запослење“ у последње три године
повећава, те да су у 2021. повећао за 385 лица у односу на 2020.годину, односно за 825 у односу на
2019.годину када је износио 3.045. Овај пораст незапослености се може објаснити чињеницама да
највећи број послодаваца услед пандемије вируса Ковид 19 није био у могућности да повећава обим
пословања у 2020. и 2021. години, што је условило мању потражњу за радном снагом, као и
повратком одређеног броја лица са привременог рада у иностранству.
7.2. Квалификациона и полна структура незапослених
Гледано по степену стручне спреме тј. квалификационој структури лица, у I и II степену
стручне спреме спадају у категорију теже запошљивих, односно у категорију лица без
квалификација/са ниском квалификацијом и највећи број незапослених је управо у овој категорији и у
2021. години
укупно
износи 1.890. У претходне три године укупан број лица без
квалификација/ниско квалификованих прати континуирано благ пораст, уз повећано учешћење жена.
Ако посматрамо по квалификационој структури лица од III до VIII степена стручне спреме,
највећи број незапослених лица је са IV степеном.
12
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Укупно

Жене

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

2017.

5.103

2.928

1972

120

967

1354

12

314

374

1

1

2018.

3.283

2.429

1569

88

703

1075

10

233

300

2

1

2019.

3.045

2.308

1362

80

672

1011

11

267

346

1

0

2020.

3.485

2.178

1.339

50

613

948

10

217

305

3

0

2021

3.870

2.505

1.835

55

603

5

195

258

2

0

917

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац
У укупној незапослености учешће жена је знатно. Иако је у 2020. години забележено
смањење броја незапослених жена у односу на 2019. годину за 130, у 2021. години се повећао у
односу на 2020. годину за 327 лица.
Према подацима из Националне службе за запошљавање за период 01.01.2021 – 31.12.2021.
године слободних радних места било је 344, и то највише у областима:
12345678-

Трговина, угоститељство и туризам – 73
Машинство и обрада метала - 46
економија, право и администрација – 45
шумарство и обрада дрвета – 31
геодезија и грађевинарство – 26
комуналне, тапетарске и фарбарске услуге – 25
електротехника – 25
здравство, фармација и социјална заштита - 15

7.3. Старосна и полна структура незапослених
Број незапослених лица, на дан 31.12. 2021. године на територији Града Пожаревца је износио
3.870 од чега чак 2.505 чине жене.
Према старосним група, највише незапослених лица је у категорији од 30-50 година, чак
43,74% становништва.
Незапослена лица старости до 30 година припадају категорији младих, теже запошљивих
лица. У овог групи лица број незапослених износи 1.015, што је 26,22 % од укупног броја
незапослених.
У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 45-49 година која у
укупном броју незапослених учествује са 11,91%.
Категорија

Жене

15-19

Укупно
170

20-24

434

258

25-29

411

264

30-34

396

277

35-39

388

274

40-44

448

302

45-49

461

312

101

13
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50-54

397

260

55-59

414

271

60-65

351

186

3.870

2.505

Укупно
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Табела - Старосна структура незапослених у 2021. години
Извор: НСЗ, филијала Пожаревац
У структури незапослених лица старијих од 50 година учешће је 30,02%, што указује на
неопходност реализације мера активне политике запошљавања. Када су у питању жене старије од 50
година у односу на укупан број незапослених лица, учешће је 28,62 %. Међутим, укупно учешће
жена у односу на укупан број незапослених у 2020. години износи 64,72 %, што указује да су остале
старосне структуре жена, у истом положају као и жене старијих од 50 година - у неповољнијем
положају.
Број незапослених

2018.година
М
М
91
55
179
159
166
184
436
398

2019.година
М
М
81
81
171
171
154
154
406
406

2020.година
М
Ж
55
66
159
204
184
281
398
551

2021.година
М
Ж
69
101
176
258
147
264
402
623

Од 15-19
20-24
25-29
Укупно према
полу
1.055
949
891
1.015
Укупан број
младих
3.981
3.045
3.485
3.870
Укупан број
незапослених
26,50%
31,16%
25,57%
26,22%
Учешће младих у
укупном броју
незап.
Табела : Учешће младих у структури незапослених Извор: НСЗ, филијала Пожаревац
У периоду од 2017. до 2021. године учешће младих у укупном броју незапослених се није
значајно мењало и кретало се од 25,57 % до 31,16%. Уочено је да се учешће младих у укупном броју
незапослених смањио у 2020. години у односу на 2019. годину за 5,59%. У 2021. години долази до
повећања броја незапослених у овој категорији лица, и то пре свега код младих жена. У посматраном
периоду учешће младих жена у укупном броју младих се кретао од 51,44% до 58,06%. У 2020.
години је износио 54,43 %, а у 2021. години 61,37 %.
7.4. Незапосленост по полу и дужини тражења посла
Од укупно 3870 регистрованих незапослених на територији Града Пожаревца, 2.200 особа
тражи запослење дуже од годину дана, од чега су 1.464 жене. Дуже од три године запослење тражи
1.131 особа међу којима је 785 жена.
Категорија
Жене
Укупно
до 3 месеца

490

286

3 до 6 месеци

319

206

6 до 9 месеци

361

230

9 до 12 месеци

400

319

1 до 2 године

724

444
14
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2 до 3 године
3 до 5 година

345
344

235
233

5 до 8 година

406

301

8 до 10 година

113

68

преко 10 година

268

183
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Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

7.5. Структура незапослених у категорији особе са инвалидитетом и Роми
Према подацима Националне службе за запошљавање, од укупног броју незапослених лица у
2021. години 52 лица спадају у особе са ивалидитетом, од чега 16 жена.
Од укупног броју незапослених лица у 2021. години Ромске националности је 959 лица,
односно 24,78 %. Више од половине незапослених лица из ове групе тј. 567 су жене.
7.6. Закључак
Укупан број незапослених на територији Града Пожаревца у 2021. години износи 3.870
особа,од чега су готово две трећине жене (63,75%). Незапослена лица старости до 30 година
припадају категорији младих, и у овој групи лица број незапослених износи 1.015, што је 26,22 % од
укупног броја незапослених. Учешће лица старијих од 50 година износи 30,02%. Међу незапосленима
четвртину чине Роми, односно 24,78%.
По степену стручне спреме, готово половину незапослених (1.890 лица, односно 48,83%) чине
лица која имају I и II степен стручне спреме и спадају у категорију теже запошљивих, односно у
категорију лица без квалификација/са ниском квалификацијом и највећи број незапослених је управо
у овој категорији и у 2021.години.

8. ЗАПОСЛЕНОСТ
8.1 Структура запослености по региону/граду
Табеларни приказ кретања укупног броја запослених на територији града Пожаревца у
периоду од 2017. до 2021. године према општини рада.

Година

Укупан број запослених на територији Града
Пожаревца

2017.

21.748

2018.
2019.

22.187
22.277

2020.

22.274

2021.

22.055

Извор: Републичког завода за статистику РС

15

Страна 62 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5.мај 2022.

Како се из табеле може видети од 2017. године запосленост је расла, да би највећа
запосленост забележена у 2019.години када је износила 22.277. Затим се бележи благи пад броја
запослених у 2020. години када је износио 22.274, док у 2021. години број запослених према
општини рада износи 2.055. У периоду пандемије вируса Ковид 19 Град Пожаревац сачувао је
стабилност када је у питању запосленост.

Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 2020.
годину је:
Регион/Град
Запосленост
према општини
рада

Укупно

Запослени у
правним лицима
(привредна
друштва,
предузећа,
установе, задруге и
друге
организације)
28.197

Браничевски
41.636
округ
Град Пожаревац
22.274
18.305
Пожаревац
16.245
12.598
Костолац
6.030
5.707
Извор: - Републички завод за статистику Србије

Приватни
предузетници
(лица која
самостално
обављају
делатност) и
запослени код
њих
8.331

Регистровани
индивидуални
пољопривредници

Запосленост
према општини
пребивалишта

5.108

44.073

3.332
3.048
284

637
599
38

22.926

Регистрована запосленост, према извештају Републичког завода за статистику РС за 2021.
годину је:
Регион/Град
Запосленост
према општини
рада

Браничевски
округ
Град Пожаревац

Укупно

41.282

Запослени у
правним лицима
(привредна
друштва,
предузећа,
установе, задруге
и друге
организације)
28.101

22.055

18.116

Пожаревац
16.250
12.622
Костолац
5805
5.493
Извор: - Републички завод за статистику Србије

Приватни
предузетници
(лица која
самостално
обављају
делатност) и
запослени код
њих
8.485

Регистровани
индивидуални
пољопривредници

Запосленост
према општини
пребивалишта

4.696

44.651

3.349

590

23.460

3.074
275

554
36

Укупан број запослених на подручју Браничевског округа у 2021. години је 41.282 , што је за
354 мање у односу на 2020. годину када је укупан број запослених износио 41.636.
У Граду Пожаревцу укупан број запослених у 2021. години је износио 22.055. У односу на
2020. годину овај број је мањи за 219, посматрано према општини рада. У истом периоду повећао се
број запослених гледано према општини пребивалишта. У 2020. години укупан број запослених
Пожаревљана према општини пребивалишта износио је 22.926, а у 2021. години 23.460, што је
повећање од 594 особе, односно 9,77%
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Проценат запослених у правним лицима на територији града у 2021. години чини 64,46%
ове категорије у Браничевском округу.
Приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих у
укупном броју запослених у Браничевском округу су заступљени са 20,55 % док 11,37 %
регистровани индивидуални пољопривредни произвођачи.

8.2 Структура запослених по секторима
Индикатор

Запослени у правним
запослени код њих, по

Регион / Град

Браничевска област

Година

2020.

Укупно
Снабдевање
електричном
енергијом, гасом, паром и
климатизација

лицима, лица
секторима и

која самостално обављају делатност, предузетници
према општини рада

Град Пожаревац
2021.

2020.

2021.

% 2021

36.528
1.441

36.586
1.257

21.637
1.328

21.465
1.173

58,67
5,46

Саобраћај и складиштење

1.899

1.892

1.278

1.255

5,84

Здравство
заштита

3.540

3.584

2.088

2.114

9,84

Прерађивачка индустрија

5.169

5.123

3.108

3.029

14,11

Грађевинарство

2.006

1.995

1.062

1.042

4,94

Образовање

2.760

2.812

1.204

1.213

5,65

Трговина на мало и велико и
поправка моторних возила

6.266

6.311

3.171

3.174

14,78

Државна управа и обавезно
социјално осигурање

2.907

2.899

1.700

1.680

7,82

Административне и помоћне
услужне делатности

1.787

1.737

1.613

1.576

7,34

Рударство

2.244

2.166

1.964

1.879

8,75

682

652

400

373

1,73

1.610

1.723

635

664

3,09

и

социјална

Снабдевање
водом
и
управљање отпадним водама
Услуге смештаја и исхране
Информисање
комуникације

и

426

505

243

331

1,54

Финансијске делатности
делатност осигурања

и

466

455

330

321

1,49
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29

30

25

26

0,12

1.044

1.091

509

560

2,60

703

703

376

381

1,77

Остеле услужне делатности

813

809

409

414

1,92

Пољопривреда, шумарство и
рибарство

735

839

195

260

1,21

Стручне, научне, иновационе
и техничке делатности
Уметност,
рекреација

забава

и

Извор: - Републички завод за статистику Србије

Анализом података из 2021. године који говоре о структури запослених према секторима
делатности, види се да је у следећих 19 сектора делатности у Граду Пожаревцу 58,67% запослених у
односу на читав округ.

Ако посматрамо учешће у укупној запослености ових делатности на нивоу Града
Пожаревца можемо уочити следеће :
Запосленост у сектору трговина на мало и велико и поправка моторних возила
заступљена у највећем проценту и износи 14,78%, а затим следи запосленост у
прерађивачкој индустрији која износи 14,11% .
Најмањи број запослених је у сектору пословање некретнинама и износи 0,12%.
8.3. Запосленост и зараде
Од 2018. године просечне зараде се не односе
пребивалишта запослених.

на општину рада, него на општину

Просечна зарада за Град Пожаревац
Година

Просечне нето зараде на дан 31.12. у
РСД

Просечне бруто зараде на дан 31.12.

2018.

54.444,00

75.382,00

2019.

60.888,00

84.286,00

2020.

65.398,00

90.800,00

2021.

70.975,00

98.445,00

Извор: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade/
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Просечна зарада у Пожаревцу 2018 - 2021
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Како се из претходне табеле и графикона може уочити, у периоду од 2018. до 2021. године,
на територији Града Пожаревца, долази до пораста просечне нето и бруто зараде.

9.

ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА

На основу претходно изложене анализе, долази се до закључака који могу бити од значаја за
утврђивање проблема, a који су у највећој мери узроци незапослености. Утврђивање узрока који
утичу на незапосленост, олакшаће дефинисање мера које би најефикасније допринелe смањењу
разлике између понуде и тражње на тржишту рада и смањењу незапослености.
Утврђивање ових узрока гледано са аспекта неусклађености понуде и тражње на
тржишту рада може бити сагледано кроз преглед ситуације у појединачним категоријама теже
запошљивих лица.
Неквалификовани и нискоквалификовани незапослени се суочавају са недостацима у знању
како тражити посао. Често се као узрок може наћи и приступ лоше плаћеним пословима који доводи
до оклевања при прихватању послова. Лица која имају I и II степен стручне спреме и спадају у
категорију теже запошљивих, односно у категорију лица без квалификација/са ниском
квалификацијом и највећи број незапослених је управо у овој категорији и у 2021. години (48,83%).
Наиме, млади до 30 година живота наилазе на проблем недостатка потребног практичног
искуства за обављање конкретних послова које послодавци захтевају. Ту долази до изражаја
неусклађеност знања, вештина, компетенција између незапослених и послодаваца. Иначе, на подручју
Града Пожаревца и Градске општине Костолац ова лица бележе значајно учешће у старосној
структури незапослених, 26,22%.
Дугорочно незапослени (лица која траже запослење дуже од 3 године), свакако заузимају
значајно учешће у укупном броју незапослених лица, око 29,22% од укупног броја незапослених
лица. Они се суочавају са тешкоћама у смислу да се временом удаљавају од друштвених и пословних
веза које су потребне за запослење, вештине које поседују често буду неодговарајуће или застареле,
долази до губитка самопоуздања.
Ови узроци се могу препознати и код незапослених лица, старијих од 50 година, који узимају
учешће у укупној незапослености око 30%.
Роми су често суочени са предрасудама, имају отклон према изјашњавању у погледу
припадности националној мањини, често пословне одлуке које доносе нису усклађене са њиховим
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положајем у смислу образовање - услови рада – зарада - спремност за рад, те неретко одустају од
послова. Укупан број евидентираних лица ромске националности је 959, а 567 односно 59,12 % од
укупног броја су жене . Учешће Рома у укупном броју незапослених на територији Града Пожаревца
је 24,78%. Евидентно је значајно одступање у броју евидентираних лица ромске националности у
Градској општини Костолац у односу на Град Пожаревац.
Незапослене жене бележе висок ниво учешћа у незапослености гледано са више аспеката.
Наиме, број жена у укупној незапослености у 2021. износи 2.505 (63,75%), а учешће младих жена у
укупном броју младих у 2021. години износи 623. Узроци за ову појаву могу се наћи у отежаним
могућностима за старање о другим члановима породице, недовољном броју објеката за бригу о деци,
сменском раду, дискриминацији у погледу оснивања породице и остваривања мајчинства, те указују
на потребу да укључивање категорије жена буде приоритетно у предвиђеним мерама локалне
политике запошљавања.
Особе за инвалидитетом (у даљем тексу “ОСИ“) као теже запошљива категорија, узроке у
незапослености налазе пре свега у физичким препрекама за учешће на тржишту рада, а онда су ту и
проблеми услед недостатка мотивације, радног искуства, поседовања адекватног нивоа знања,
вештина квалификација и предрасуде које прате особе са инвалидитетом у процесу рада. Од укупног
броју незапослених лица у 2021. години 52 лица је особа за ивалидитетом, од чега 16 жена.

10. ЦИЉЕВИ

И
ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ
МЕРА
АКТИВНЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2022. ГОДИНИ

ПОЛИТИКЕ

Општи циљ ЛАПЗ Града Пожаревца за 2022. годину је пораст укупне запослености у
Граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера приоритетно
усмерених на запошљавање теже запошљивих лица.
Посебни циљеви су:
1. Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно
осетљивих категорија незапослених лица
2. Развој људских ресурса
У оквиру посебних циљева идентификовани су програми и мере, а у оквиру програма су
дефинисани пројекти локалне активне политике запошљавања.
Посебан циљ 1: Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих
лица и посебно осетљивих категорија назапослених лица
Програм 1.1: Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко
запошљивих
Подршка запошљавању, односно радном ангажовању незапослених лица, посебно оних који
без или са нижом стручном спремом, у великој мери ублажава последице сиромаштва лица која се
најчешће налазе на евиденцији Центра за социјални рад, као и они који се често или повремено
појављују као корисници ванредне новчане помоћи у Градској управи града Пожаревца. Материјална
давања, као мера социјалне заштите само тренутно може да задовољи елементарне животне потребе
ових лица, чиме се не делује на узроке, већ последице проблема.
Програми јавних радова, односно повременог радног ангажовања у великој мери могу да
изађу у сусрет овој угроженој групи незапослених, па на основу анализе претходних програма јавних
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радова који су се реализовали на територији Града Пожаревца уз подршку Националне службе за
запошљавање, Радни тим за израду Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину
предлаже да се и током 2022. године подрже следеће активности:
1. Реализација програма јавних радова на нивоу Града
2. Програми подршке промоције и успостављања концепта социјалног предузетништва;
3. Подстицај запошљавању тешко запошљивих лица

Програм 1.2: Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
Задаци постављени кроз овај програм су:
- Програми подршке ОСИ за активно укључивање на тржиште рада. Мотивација ОСИ да изврше
процену радне способности, стимулација истих на потребне обуке, едукације и преквалификације као
и неопходност личног ангажовања у процесу активнијег тражења посла;
- Програми промоције и подршке запошљавању ОСИ.

Програм 1.3: Подршка запошљавању младих
Анализа предложених програма од стране Радног тима за израду Локалног акционог плана за
запошљавање за 2022. годину узимајући у обзир Локални акциони план за младе предложила је
следеће активности:
1. Реализација обука за младе
2. Подршка запошљавању младих у области информационих технологија

Програм 1.4: Подршка запошљавању жена
По подацима Светског економског форума постоји снажна корелација између равноправности
полова и БДП по становнику. Неискоришћеност женске радне снаге је једна од препрека за бржи
економски раст. Женска радна снага представља важан ресурс за развој, што доприноси укупном
бољитку у друштву. Као посебан циљ у Националној стратегији за побољшање положаја жена,
постављено је искорењивање економске неједнакости између мушкараца и жена, увођење политике
једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развој: „Економска равноправност жена
и мушкараца неопходна је за постизање равнотеже у односима жена и мушкараца. Уколико немају
једнаке услове и могућности за економску самосталност, све друге мере за унапређивање
равноправности полова имају мање изгледа на успех“.
Обзиром на чињенично стање које се истиче и у Националној стратегији запошљавања о
запослености жена, Националној стратегији за побољшање положаја жена, Стратегији руралног
развоја као и истраживањима које је спровела Управа за родну равноправност (формирана у оквиру
Министарства рада и социјалне политике) о женама на селу као помоћним члановима домаћинства,
сеоске жене спадају у двоструко дискриминисана лица: по основу пола и по основу положаја које
заузимају као помоћне чланице домаћинства као и због приступа друштвеним ресурсима. У том
смислу, подршка предузетничким активностима жена, нарочито подршка социјалном
предузетништву, спадају у једне од приоритетних активности предложене Локалним акционим
планом запошљавања.
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1. Подршка социјалном предузетништву за жене
2. Подршка програмима који се баве запошљавању жена

Програм 1.5: Подршка постојећим предузетницима
1. Подршка одрижом бизнису и унапређењу предузетништва
2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих лица

Посебан циљ 2: Развој људских ресурса
Програм 2.1: Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног образовања
и обука:
1. Мапирање потреба послодаваца
2. Обука радне снаге према мапираним потребама
3. Стипендирање најбољих ученика и студената од стране градске управе
4. Програм извршења стручне праксе
5. Подизање капацитета чланова Савета за запошљавање
Програм 2.2: Повећање нивоа информисаности незапослених о могућностима за запошљавање
и самозапошљавање
Током процеса израде Локалног акционог плана за запошљавање, као један од кључних
проблема је препознат низак ниво информисаности незапослених о могућностима запослења,
односно о могућностима за започињање сопственог посла. Тај проблем се посебно очитава у групи
незапослених који припадају тешко запошљивим категоријама, па се овим стратешким документом
подржавају:
1. Информативни програми на локалним медијима о могућностима запошљавања и
самозапошљавања
2. Јавне манифестације у циљу бољег усклађивања понуде и тражње на тржишту рада, као
што су сајмови образовања, сајмови запошљавања и слично.

11. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Локални акциони план за запошљавање Града Пожаревца за 2022. годину, предвиђа следеће
мере активне политике запошљавања:
1. Јавни радови.
У јавне радове се могу укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих.
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. У укупном броју незапослених
лица укључених у програм јавних радова, најмање 70% незапослених лица треба да припада
следећим категоријама:
1) Лица без основног образовања
2) Лица без завршене средње школе
3) Лица старости 50 и више година
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4) Дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од
12 месеци, а посебно
незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци
5) Жене, посебно дугорочне незапослене
6) Млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе
као и млади без радног искуства,
7) Особе са инвалидитетом
8) Роми
9) Корисници новчане социјалне помоћи
10) Млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама
11) Жртве породичног насиља
12) Жртве трговине људима
13) Избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији
14) Самохрани родитељи
15) Супружници из породица у којој су оба супружника незапослена
16) Родитељи деце са сметњама у развоју
17) Бивши извршиоци кривичних дела
На јавном радовима се могу радно ангажовати најмање пет незапослених лица.
Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад
који кроз јавни конкурс спроводи НСЗ, док се у складу са стањем и потребама локалног тржишта
рада утврђеним у ЛАПЗ, могу укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање
јавних радова користе се за:
 исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове у
који су укључени и трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица,
 накнаду трошкова спровођења јавних радова,
 накнаду трошкова обуке (за случај потребе за организовањем обуке).
Јавни радови се организују у области одржавања и заштите животне средине и природе.
Сходно родном буџетирању, у програм јавних радова укључити подједнако незапослене
мушкарце и жене, ради подстицања једнаких могућности за њигово запошљавање.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају јавне установе и
јавна предузећа.
2. Стручна пракса
Подразумева стицање практичних знања и вештина за самостални рад у струци за које је
стечено одређено образовање, без заснивања радног односа код послодавца из јавног или из
приватног сектора чије је седниште на територији Града Пожаревца. У меру стручне праксе могу се
укључити сва незапослена лица без радног искуства са најмање средњим образовањем, а ради
њиговог стручног оспособљавања за самостални рад у струци и стицање услова за полагање
стручног испита, кад је то законом , односно правилником предвиђено као посебан услов за
самосталан рад у струци. Град не сноси трошкове полагања стручног испита. Трајање програма
стручне праксе за лица са средњом стручном спремом траје најдуже 6 месеци, за лица са вишом
стручном спремом 9 месеци, док за лица са високом стручном спремом траје најдуже 12 месеци.
Програм се финансира на следећи начин:
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III-IV степен квалификација – 6 месеци – новчана помоћ и превоз 20.000,00 динара,
осигурање- 1.500,00 динара ,
VI степен квалификација – 9 месеци – новчана помоћ и превоз 24.000,00 динара, осигурање1.500,00 динара.
најмање VII степен квалификација – 12 месеци – новчана помоћ и превоз 26.000,00 динара,
осигурање- 1.500,00 динара

3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору могу за запошљавање незапослених лица из свих
категорија теже запосливих остварити право на субвенцију за запошљавање. Висина субвенције која
се може доделити износи 250.000,00 динара по лицу и то за запошљавање незапослених лица из једне
или више категорија теже запошљивих и то: млади до 30 година старости, старији од 50 година,
вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне
помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости
који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља. Висина субвенције за запошљавање ОСИ износи 280.000,00 динара по лицу.
4. Субвенције за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању се огледа кроз доделу субвенције незапосленим лицима који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање, а који имају пребивалиште на територији Града
Пожаревца. Субвенција се додељује у једнократном износу од 375.000,00 динара по кориснику,
односно 390.000,00 динара по кориснику када је подносилац захтева ОСИ, а ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузеништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива радни однос искључиво на територији Града Пожаревца (Град Пожаревац и Градска
општина Костолац). Субвенције за самозапошљавање се могу доделити за све делатности осим за
несубвенционисане
делатности
приказане
у
Табели:
Несубвенционисане
делатностисамозапошљавање и ОСИ. Од значаја је да незапослена лица заврше обуку Националне службе за
запошљавање која је едукативног карактера и даје основна знања из предузетништва, правног
аспекта бизниса, упознаје кандидате са порезима и доприносима за предузетнике и даје им
могућност да преиспитају остваривости бизнис идеја Приоритет имају: млади до 30 година старости,
жене, вишкови запослених, Роми и ОСИ. Корисници имају обавезу да 12 месеци послују, измирују
обавезе по основу пореза и доприноса и доставе доказе о истoм.
Табела:Несубвенционисане делатности - самозапошљавање и ОСИ
Сектор Група Назив
А
ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
01.11 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
01.12 Гајење пиринча
01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
01.14 Гајење шећерне трске
01.15 Гајење дувана
01.16 Гајење биљака за производњу влакана
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
01.21 Гајење грожђа
01.22 Гајење тропског и суптропског воћа
01.23 Гајење агрума
01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
01.26 Гајење уљних плодова
01.27 Гајење биљака за припремање напитака
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01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.41 Узгој музних крава
01.42 Узгој других говеда и бивола
01.43 Узгој коња и других копитара
01.44 Узгој камила и лама
01.45 Узгој оваца и коза
01.46 Узгој свиња
01.47 Узгој живине
01.49 Узгој осталих животиња
01.50 Мешовита пољопривредна производња
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
01.63 Активности после жетве
01.64 Дорада семена
Д
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
35.14 Трговина електричном енергијом
35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
Х
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
49.32 Такси превоз
К
ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
66.12 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом, услуге
мењачница
Р
УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
92.00 Коцкање и клађење
С
ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности - осим услуга збрињавања кућних
љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

12. ПРЕДЛОГ СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

За реализацију ЛАПЗ-а и мера активне политике запошљавања у 2022. години, Одлуком о
буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 3 – Локални економски развој, Програмска класификација 1501
– 0002, ПА: Мере активне политике запошљавања, Функција 412 – Општи послови по питању рада,
Позиција 62 – Донације организацијама обавезног социјаног осигурања, на Економској
класификацију 464 (а у Финансијском плану Градске управе 464151-Текуће дотације Националној
служби за запошљавање - Мере активне политике запошљавања) предвиђена су средства у укупном
износу од 10.000.000,00 динара. Такође, Одлуком о буџет Града Пожаревац за 2022. годину,
планирано је родно одговорно буџетирање за Програм 3. –Локални економски развој и то кроз
спровођење мере активне политике запошљавања, где је за реализацију исте укупно планиран број
новозапослених 42 лица и то 15 жена и 27 мушкараца.
У 2022. години, подржати реализацију три мере активне политике запошљавања и то
на следећи начин:
12.1.Јавни радови
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Средствима у укупном износу од 7.000.000,00 динара финансирати спровођење мере 1.
активне политике запошљавање – Јавни радови.
Кроз један јавни рад радоно ће се анжавовати најмање 5 (пет) незапослених лица из свих
категорија теже запошљивих. На јавним радовима се могу радно ангажовати најмање 3 (три)
незапослене особе са инвалидитетом. Јавни радови ће се спроводити у области одржавања и
заштите животне средине и природе. Нето накнада по једном ангажованом лицу, на месечном
нивоу, ће износити 28.000,00 динара. Наведени износ накнаде обухвата и трошкове одласка и
доласка са рада, а биће увећава за припадајуће порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање који су обрачунати у складу са законом. Трошкови спровођења јавних радова
послодавцу ће једнократно износити 2.800,00 динара по лицу.

Табела калкулације потребних средстава за реализацију мере Јавни радова на основу
предвиђених износа за 2022. годину

Категорија лица

Све категорија теже
запошљивих

Број
лица

Износ по лицу

Нето
28.000,00

37

доприноси
18.393,71

УКУПНО:

спровођење
2.800,00

Укупан
износ

накнада

и превоз

бруто
46.393,72

Трајање у
месецима

4

6.966.910,56

2

37

6.966.910,56

12.2. Субвенције за самозапошљавање
Средствима у укупном износу од 3.000.000,00 динара финансирати спровођење мере 4.
активне политике запошљавања - Субвенције за самозапошљавање.
Субвенцијe за самозапошљавање у једнократном износу од 375.000,00 динара по кориснику,
односно 390.000,00 динара када је корисник ОСИ, доделиће се незапосленим лицима који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање а који имају пребивалиште на територији Града
Пожаревца. Субвенције за самозапошљавање се додељују ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузеништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива радни однос
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искључиво на територији Града Пожаревца (Град Пожаревац и Градска општина Костолац).
Субвенције за самозапошљавање се могу доделити за све делатности осим за несубвенционисане
делатности по секторима и групама наведеним у Табели: Несубвенционисане делатности самозапошљавање и ОСИ. Од значаја је да незапослена лица заврше обуку Националне службе за
запошљавање која је едукативног карактера и даје основна знања из предузетништва, правног аспекта
бизниса, упознаје кандидате са порезима и доприносима за предузетнике и даје им могућност да
преиспитају остваривости бизнис идеја. Приоритет имају : млади до 30 година старости, жене,
вишкови запослених, Роми и ОСИ.
Корисници имају обавезу да 12 месеци послују, измирују
обавезе по основу пореза и доприноса и доставе доказе о истoм.

Табела калкулација потребних средства за спровођење мере Субвенције за
самозапошљавање на основу предвиђених износа за 2022. годину
Пример 1:

Категорија лица
Незапослана лица на евиденцији
НСЗ-

Број лица

Трајање у
месецима

8

12

Износ по
кориснику

375.000,00

Укупан износ

3.000.000,00

(Приоритет млади до 30 година
старости,жене, вишкови
запослених, Роми )
3.000.000,00
УКУПНО:

8

Пример 2:

Категорија лица
Незапослана лица на евиденцији
НСЗ-ОСИ

Број лица

Трајање у
месецима

7

12

Износ по
кориснику

390.000,00

Укупан износ

2.730.000,00
2.730.000,00

УКУПНО:

7

12.3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
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Размотрити могућност да се приликом израде ребаланса буџета Града Пожаревца за
2022. годину определе додатна средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара ради
финансирања мере 3. активе политике запошљавања - Субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорија теже запошљивих.
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих ће се
додељивати послодавцима који припадају приватном сектору у износу од 250.000,00 динара по лицу
ради запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих и то: млади
до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30
година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима
и жртве породичног насиља. Висина сунвенције за запошљавање ОСИ износи 280.000,00 динара по
лицу.
Табела калкулација потребних додатних средства из буџета Града Пожаревца за
2022.годину за спровођење мере Субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорија теже запошљивих.
Пример 1:

Категорија лица
Незапослана лица на евиденцији
НСЗ-

Број лица

Трајање у
месецима

12

12

Износ по
кориснику

250.000,00

Укупан износ

3.000.000,00

(све категорије теже запосливих)

3.000.000,00
УКУПНО:

12

Пример 2:

Категорија лица
Незапослана лица на евиденцији
НСЗ-ОСИ

Износ по
кориснику

280.000,00

Број лица

Трајање у
месецима

10

12

Укупан износ

2.800.000,00
2.800.000,00

УКУПНО:

10

Услови, начин и поступак спровођења предложених мера активне политике запошљавања
дефинисаће се Јавним конкурсом који ће се објавити за сваку од наведених мера акивне политике
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запошљавања, који ће сачинити Национална служба запошљавања - Филијала Пожаревац у сарадњи
са Одељењем за локални економски развој, привреду и заштиту животне седине Градске управе
Града Пожаревца. Претходну сагласност на Јавних конкурса за мере активне политике запошљавања
даје Савет за запошљавање Града Пожаревца.
Коначан број незапослених лица која ће бити укључена у програме и мере активне
политике запошљавња и ефекти на запошљавање, биће утврђени и зависиће од пријема захтева.

13. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац поднела је Извештај о реализацији
Споразума бр. 1730-101-10/2021, на који је Савет за запошљавање Града Пожаревца дао позитивно
мишљење закључком број 06-112-29/2022-1 од 15.4.2022. године.
У циљу успешне имплементације Локалног акционог плана за запошљавање, као и јасног
дефинисања улога и одговорности у току процеса спровођења ЛАП за запошљавање, предвиђају се
процедуре које омогућавају његово успешно спровођење.
У оквиру локалних структура и механизама за успешно спровођење локалног акционог плана
за запошљавање, разликују се
Скупштина Града Пожаревца:
- Разматра и одлучује о усвајању ЛАП за запошљавање Града Пожаревца
- Доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим
плановима ( у оквиру Одлуке о буџету Града )
- Годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАП за запошљавање.
Локални Савет за запошљавање:
- иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања
- учествује у креирању Локалног акционог плана за запошљавање и предлаже Скупштини града на
усвајање
- прати остварење ЛАП и појединачних програма за запошљавање
- доноси закључке и даје мишљење о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе
Града
- даје мишљење на предлог прописа и одлука који доноси Скупштина града Пожаревца у областима
значајним за запошљавање
- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне политике запошљавања и подноси
их Скупштини на усвајање
- координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији
њихових активности
- координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на реализацију
политике запошљавања и о томе обавештава органе града
- по извршеном бодовању јавних радова, даје мишљење о оправданости спровођења јавног рада.
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Циљ мониторинга и евалуације Локалног акционог плана за запошљавање Града Пожаревца је
систематично и редовно прикупљање података, праћење процеса имплементације стратешких циљева
и задатака и процена успешности реализације овог документа.
Сврха мониторинга и евалуације је побољшање ефикасности и успешности ЛАП за
запошљавање, али и предлагање измена на основу извештаја о реализованим активностима.
Спровођења процеса мониторинга у континуитету за цео период имплементациј и његове
евалуација, врши Савет за запошљавање Града Пожаревца у сарадњи са Одељењем за локални
економски развој, пољопривреду и заштиту животне седине Градске управе Града Пожаревца.
Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ су изузетно значајни јер од процеса
праћења, оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом одређене мере постигнути
очекивани ефекти, зависи да ли ће се и у будућности спроводити иста решења, или их је потребно
мењати, односно да ли је и у којој мери потребно вршити корекције буџета ЈЛС у делу који се
односи на локалну политику запошљавања.
У циљу реализације свега наведеног Одељење за локални економски развој, пољопривреду и
заштиту животне седине Градске управе Града Пожаревца доставиће Градоначелнику Града
Пожаревца Извештај о реализацији ЛАПЗ-а за 2022. годину.

Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
Едукација ОСИ за Ојачани капацитети Број ОСИ који су завршили процену радне
активно
ОСИ за
способности ,
укључивање на
запошљавање
Број обука организованих који су похађали обуке
тржиште рада
/самозапошљавање Број ОСИ који су пријављени на евиденцију НСЗ
Број и структура ОСИ који су се запослили
Промоција
Повећање
Број реализованих програма подршке
програма подршке запослености ОСИ Број ОСИ обухваћених програмима
запошљавања
Број ОСИ који су се запослили
ОСИ
Програм подршке запошљавања младих

Извори финансирања РСД

НСЗ, Град ,
Удружења
грађана

НСЗ, Град ,
Удружења
грађана

Град, Центар за
социјални рад,
Удружења
грађана
Град, НСЗ,
Савет за
запошљавање,
Центар за
социјални рад

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Градска
Буџет Града
управа, Јавна
предузећа и
установе, НВО,
НСЗ

Носиоци и
партнери
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1.3

1.2.2

1.2
1.2.1

Редни
Програми/
Очекивани
Индикатори
број
пројекти
резултати
1.1
Подршка радном ангажовању незапослених лица из категорије тешко запошљивих
1.1.1 Реализација
Побољшан
Број одобрених и реализованих пројеката јавних
програма Јавних
квалитет живота
радова
радова на нивоу
незапослених лица Број лица ангажованих на пословима јавних
Града
и унапређена
радова
запошљивост
Број и структура носилаца пројекта
Број припадника рањивих група (ОСИ, избеглице
И ИРЛ, жене, Роми) обухваћени програмом
1.1.2 Подршка
Основана социјална Број обука о социјалном предузетништву
оснивању
предузећа
Број основаних социјалних предузећа
социјалног
Број запослених у оквиру социјалног предузећа
предузећа
1.1.3 Подстицаји
Повећан број
Број подржаних привредних субјеката
запошљавању
запослених лица из Број запослених лица из наведене категорије
тешко
категорије тешко
запошљивих лица запошљивих

Посебни циљ 1: Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица .

14. АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ- ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
Општи циљ : Пораст укупне запослености у граду Пожаревцу постигнут усклађеним активностима релевантних партнера , приоритетно
усмереним на запошљавање теже запошљивих лица

Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022. годину
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Унапређење квалитета радне снаге реализацијом програма додатног образовања и обука
Мапирање потреба Публиковано
Број анкетираних предузећа/предузентика
послодаваца за
истраживање са
Једна публикација
профилисаним
идентификованим
радном снагом
дефицитарним

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

ЛСЗ, НВО.
Буџет Града
Град, МОС,
Међународни и
Образовне
национални партнери
установе, Савет

Град, НСЗ –
Филијала
Пожаревац

Град, РРА,
Привредна
комора

Град, НВО,
НСЗ-Филијала
Пожаревац,
РРА

Град, НСЗ,
Савет за
запошљавање

ЛСЗ, НВО.
Град, МОС,
Образовне
установе
Град, НСЗ,
РРА Браничево
Подунавље,
НВО
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2.1
2.1.1.

Посебни циљ 2: Развој људских ресурса

1.5.2.

1.5.
1.5.1

1.4.2

1.4
1.4.1

Организовање
Број реализованих обука
обуке за каријерно
Број младих који су узели учешће у обукама
вођење и
саветовање
Програм подршке запошљавању жена
Подршка женском Основана социјална Број основаних социјалних предузећа
предузетништву
предузећа
Број запослених у овим предузећима
кроз различите
врсте субвенција
Организовање
Организоване обуке Број реализованих обука
обука у складу са
Број стручно оспособљених жена
потребама
познатом
послодавца
Програм подршке постојећим предузетницима
Промоција
Организовани
постојећих
локални и
Број органиованих сајмова предузетништва
предузетника
регионални сајмови Израђен каталог понуда
предузетништва
Субвенције
Додељене
Број реализованих субвенција
послодавцима за
субвенције за
запошљавање
запошљавање лица
незапослених лица из категорије теже
из категорије теже запошљивих лица
запошљивих лица

Број реализованих обука
Број младих који су узели учешће у обукама
Број младих који су се запослили

1.3.2

Организоване
различите врсте
сертификованих
обука
Организоване обуке

Организовање
обука за младе

1.3.1

Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022. годину
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2.2.2

Унапређење
вештине
незапослених лица
према захтевима
тржишта

Број лица који су положили стручни испит
Број лица који су се запослила након положеног
стручног испита
Број лица која су успешно обавили стручну
праксу

Град, НСЗ.
Образовне
институције,

Повећање нивоа информисаности у локалној заједници о могућностима за запошљавање и самозапошљавање
Информисање о
Подигнут ниво
Број програма на локалним и регионалним
Град, НСЗ,
Буџет Града
могућностима
информисаности о медијима
Локани медији, Међународни и
запошљавања/
могућностима
Број одржаних информативних састанака /
НВО
национални партнери
самозапошљавања запошљавања и
округлих столова / трибина
преко локалних
самозапошљавања
медија
Одржавање јавних Боља усклађеност
Број и врста одржаних манифестација
Град, НСЗ,
Буџет Града
манифестација у
понуде и тражње на Број и структура учесника Сајма образовања
ЛСзЗ, Локални Међународни и
циљу бољег
тржишту рада
Број и структура учесника Сајма запошљавања
медији, РП
национални партнери
усклађивања
Број и структура Сајма предузетништва
Комора,
понуде и тражње
Удружење
на тржишту рада
предузетника

2.1.4

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

2.2
2.2.1

Буџет Града
Међународни и
национални партнери

Стипендирање
најбољих ученика
и студената од
стране градске
управе
Подршка
реализацији
програма стручне
праксе

Број и радни статус преквалификоване /
доквалификоване радне снаге
Број реализованих програма преквалификације /
докавлификације
Број и структура пружалаца обуке
Број и врста критеријума развијених у одлуци о
стипендирању
Број и структура одобрених стипендија

2.1.3

1. Повећање
запослености
2. Спречавање
настанка
технолошког вишка
Стипендирање
талентованих
ученика и
студената

Обука радне снаге
према мапираним
потребама
послодаваца

за младе, Савет
а запошљавање
Град, НСЗ,
Високе и
средње школе,
Савет за
запошљавање
Град, НСЗ,
Савет за запо. ,
Градско веће

2.1.2

занимањем

Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2022. годину
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Годишњи извештај о раду Народног музеја
Пожаревац за 2021. годину, бр. 68 од 17. јануара
2022. године и Извештај о финансијском пословању
Народног музеја Пожаревац за 2021. годину, бр.
219 од 22. фебруара 2022. године, па је на основу
члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи извештај о
раду Народног музеја Пожаревац за 2021. годину,
бр. 68 од 17. јануара 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Народног музеја
Пожаревац, бр. 78 од 18. јануара 2022. године.
II
Даје се сагласност на Извештај о
финансијском
пословању
Народног
музеја
Пожаревац за 2021. годину, бр. 219 од 22. фебруара
2022. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Народног музеја Пожаревац, бр. 224 од 23.
фебруара 2022. године.
III
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

5.мај 2022.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

8

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Годишњи извештај о раду за 2021. годину Народне
библиотеке “Илија М. Петровић” Пожаревац, бр.
42 од 24. фебруара 2022. године и Финансијски
извештај Народне библиотеке “Илија М. Петровић”
Пожаревац за период 1.1.2021. – 31.12.2021. године,
бр. 43 од 24. фебруара 2022. године, па је на основу
члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19)

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА
2021. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
“ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ” ПОЖАРЕВАЦ И
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ “ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ”
ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 1.1.2021. –
31.12.2021. ГОДИНЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи извештај о
раду за 2021. годину Народне библиотеке “Илија
М. Петровић” Пожаревац, бр. 42 од 24. фебруара
2022. године и Финансијски извештај Народне
библиотеке “Илија М. Петровић” Пожаревац за
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период 1.1.2021. – 31.12.2021. године, бр. 43 од 24.
фебруара 2022. године, који су усвојени Одлуком
Управног одбора Народне библиотеке “Илија М.
Петровић” Пожаревац, бр. 44 од 24. фебруара 2022.
године.

Даје се сагласност на Извештај о раду
Центра за културу Пожаревац са финансијским
показатељима за период 1.1-31.12.2021. године,
бр. 674 од 14. марта 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Центра за културу
Пожаревац, бр. 673 од 14. марта 2022. године.

II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о раду Центра за културу Пожаревац
са финансијским показатељима за период 1.131.12.2021. године, бр. 674 од 14. марта 2022.
године, па је на основу члана 39. став 1. тачка 55)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), донела

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

9

5.мај 2022.

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

10

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је Извештај
о раду Установе Градски женски хор “Барили”
Пожаревац за 2021. годину, са финансијским
показатељима, бр. 17 од 13. марта 2022. године, па је
на основу члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА
ПЕРИОД 1.1-31.12.2021. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ УСТАНОВЕ ГРАДСКИ ЖЕНСКИ ХОР
“БАРИЛИ” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ,
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

I

I
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Даје се сагласност на Извештај о раду
Установе Градски женски хор “Барили” Пожаревац
за 2021. годину, са финансијским показатељима,
бр. 17 од 13. марта 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Установе Градски женски
хор “Барили” Пожаревац, бр. 18 од 13. марта 2022.
године.

5.мај 2022.

I
Даје се сагласност на Годишњи извештај о
раду за 2021. годину Историјског архива Пожаревац,
бр. 327/1 од 22. фебруара 2022. године, који је
усвојен Одлуком Управног одбора Историјског
архива Пожаревац, бр. 324/2-327 од 3. марта 2022.
године.

II

II

Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”.

Даје се сагласност на Финансијски извештај
Историјског архива Пожаревац за 2021. годину, бр.
354/1 од 24. фебруара 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Историјског архива
Пожаревац, бр. 324/2-354 од 3. марта 2022. године.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

11

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је Годишњи
извештај о раду за 2021. годину Историјског архива
Пожаревац, бр. 327/1 од 22. фебруара 2022. године
и Финансијски извештај Историјског архива
Пожаревац за 2021. годину, бр. 354/1 од 24. фебруара
2022. године, па је на основу члана 39. став 1. тачка
55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и
10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ И
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

III
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о раду за 2021. годину Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац, бр. 135-1 од 22. фебруара 2022. године
и Извештај о Финансијском пословању Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац за 2021. годину, бр. 130-1 од 17. фебруара
2022. године, па је на основу члана 39. став 1. тачка
55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и
10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ
МИЛЕНИН ДОМ – ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ
ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ ПОЖАРЕВАЦ
И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ МИЛЕНИН ДОМ
– ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ
ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Извештај о раду за
2021. годину Фондације Миленин дом – Галерија
Милене Павловић Барили Пожаревац, бр. 135-1 од
22. фебруара 2022. године који је усвојен Одлуком
Управног одбора Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац, бр.
144-2 од 24. фебруара 2022. године.
II
Даје се сагласност на Извештај о
Финансијском пословању Фондације Миленин дом
– Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац за
2021. годину, бр. 130-1 од 17. фебруара 2022. године,
који је усвојен Одлуком Управног одбора Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили
Пожаревац, бр. 144-1 од 24. фебруара 2022. године.

5.мај 2022.

III
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Годишњи извештај о пословању Туристичке
организације Града Пожаревца за 2021. годину, бр.
180 од 4. априла 2022. године, па је на основу члана
10. став 2. Статута Туристичке организације Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 4/09 и 3/16) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19),
донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА
2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи извештај
о пословању Туристичке организације Града
Пожаревца за 2021. годину, бр. 180 од 4. априла
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2022. године, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Туристичке организације Града Пожаревца,
бр. УО – 25/22 од 6. априла 2022. године.
II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Јавне
установе “Спортски центар Пожаревац” за 2021.
годину, бр. 73 од 5. фебруара 2022. године, који је
усвојен Одлуком Управног одбора Јавне установе
“Спортски центар Пожаревац”, бр. 105/2 од 21.
фебруара 2022. године.
II
Даје се сагласност на Извештај о
финансијском пословању 1.1.2021. – 31.12.2021.
године, бр. 89 од 14. фебруара 2022. године, који је
усвојен Одлуком Управног одбора Јавне установе
„Спортски центар Пожаревац”, бр. 105/1 од 21.
фебруара 2022. године.
III
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

14

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о раду Јавне установе “Спортски центар
Пожаревац” за 2021. годину, бр. 73 од 05. фебруара
2022. године и Извештај о финансијском пословању
1.1.2021. – 31.12.2021. године, бр. 89 од 14. фебруара
2022. године, па је на основу члана 39. став 1. тачка
55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 - исправка и
10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ” ЗА 2021. ГОДИНУ
И ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ 1.1.2021. – 31.12.2021. ГОДИНЕ

5.мај 2022.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о пословању Апотекарске установе
Пожаревац за 2021. годину, бр. 283 од 14. марта
2022. године, па је на основу члана 27. став 1. тач.
10. и 14. Статута Апотекарске установе Пожаревац
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 2/21) и
члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Извештај о пословању
Апотекарске установе Пожаревац за 2021. годину,
бр. 283 од 14. марта 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Апотекарске установе
Пожаревац, бр. 284 од 14. марта 2022. године.

II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

5.мај 2022.

16

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о раду са финансијским показатељима
Центра за социјални рад Пожаревац за 2021. годину,
бр. 1.3-55110-349/3 од 17. марта 2022. године, па је
на основу члана 11. став 1. алинеја шеста Одлуке
о оснивању установе Центар за социјални рад
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 2/12 - пречишћен текст, 17/16 и 4/18) и члана
39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 - исправка и 10/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПОКАЗАТЕЉИМА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду са
финансијским показатељима Центра за социјални
рад Пожаревац за 2021. годину, бр. 1.3-55110349/3 од 17. марта 2022. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад
Пожаревац, бр. 1.3-55110-349/2 од 17. марта 2022.
године.
II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца”.

у

„Службеном

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-5-10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је
Извештај о раду Градске управе Града Пожаревца
за период од 1.1.– 31.12.2021. године, број: 09-0646/2022 од 11. 4. 2022. године, па је на основу члана
39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1– 31.12.2021. ГОДИНЕ, БРОЈ
09-06-46/2022 ОД 11. 4. 2022. ГОДИНЕ

5.мај 2022.

18

Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, разматрала је Извештај
о раду Правобранилаштва Града Пожаревца за 2021.
годину, ЈП. бр. 16/22 од 16. марта 2022. године, па
је на основу члана 4. став 2. Одлуке о Градском
правобранилаштву Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/14 и 2/21) и
члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,
12/18 – исправка и 10/19), донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Градске управе Града Пожаревца за период од
1.1. – 31.12.2021. године, број: 09-06-46/2022 од 11.
4. 2022. године.

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Градског правобранилаштва Града Пожаревца
за 2021. годину, ЈП. бр. 16/22 од 15. марта 2022.
године.

2. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца”.

2. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-6

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-7

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

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9), у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др.
закон), члана 69. став 1. тачка 1) Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС“, број 15/16 и
88/19), чл. 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(,,Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и
95/18) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града
Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“,
број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца на седници одржаној 5. маја 2022.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈКП ‘’ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ПОЖАРЕВАЦ БР. 01-1691/1
ОД 31.03.2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ о измени
Статута ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Пожаревац
бр. 01-1691/1 од 31.03.2022. године
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Пожаревца”.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

5.мај 2022.
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На основу 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, 47/18 и 111/21
– др. закон), члана 35. став 4. Одлуке о условима
и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл.
гласник Града Пожаревца“, број 4/09 и 3/17) 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 5. маја 2022.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА
ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ
I
Даје се сагласност на Методологију
за
утврђивање
трошкова
прикључка
на
топлификациони систем, бр. 7314-4 од 30.10.2019.
године, усвојен Одлуком Надзорног одбора бр.
7314-4а од 30.10.2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет
страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
eлектротехнике и рачунарства
с.р.

5.мај 2022.

21

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14 - др. закон), члана 66. ст. 1.
и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон,
47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 39. став 1. тачка
14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ“ У
ПОЖАРЕВЦУ

1. Томици Стојановићу, престаје дужност
вршиоца дужности директора Јавне установе
„Спортски центар Пожаревац“ у Пожаревцу, дана
21. маја 2022. године, истеком мандата.
2. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године
Број 011-06-56/2022-10-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14 - др. закон), члана 66. ст. 1.
и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21 - др. закон) и члана 39. став 1. тачка 14)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 - исправка и
10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 5. маја 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРA ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ“ У
ПОЖАРЕВЦУ

23

На основу члана 118. став 2. тачка 1) Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32.
став 1. тач. 6) и 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон),
члана 5. ст. 2. 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) и члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 5. маја
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ПОЖАРЕВАЦ

1. Именује се Томица Стојановић, из
Пожаревца, за вршиоца дужности директора
Јавне установе „Спортски центар Пожаревац“
у Пожаревцу, почев од 22. маја 2022. године, до
именовања директора.
2. Диспозитив овог решењa објавити
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

5.мај 2022.

у

У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-10-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

I
Разрешава се маг.фарм.спец. Небојша
Јорговановић из Пожаревца, дужности директора
Апотекарске установе Пожаревац, пре истека
мандата, са 5. мајем 2022. године, на лични захтев.
II
Диспозитив овог решења
објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-10-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
					
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

Страна 91 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

24

На основу члана 115. ст. 1. и 2. и члана 117.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон),
члана 5. став 2. 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 22. Статута Апотекарске установе
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 2/21) и члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина
Града Пожаревца, на седници одржаној 5. маја 2022.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ПОЖАРЕВАЦ

I
Именује се Татјана Чинч из Пожаревца,
за вршиоца дужности директорке Апотекарске
установе Пожаревац, почев од 6. маја 2022. године,
на период не дужи од шест месеци.
II
Ово решење објавити
гласнику Града Пожаревца“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 115. ст. 1. и 2. и члану 117.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 25/19), члану 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи

5.мај 2022.

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон),
члану 5. став 2. 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), члану 22. Статута Апотекарске установе
Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 2/21) и члану 39. став 1. тачка 14) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).
Чланом 115. став 1. Закона о здравственој
заштити прописано је да за директора здравствене
установе може бити именовано лице које:
1) је доктор медицине, доктор денталне
медицине, магистар фармације, односно магистар
фармације – медицински биохемичар или има
високо образовање из области правних, економских
односно организационих наука, на академским
мастер студијама, у складу са законом којим се
уређује високо образовање;
2) да има завршену акредитовану едукацију
из области здравственог менаџмента;
3) има најмање пет година радног искуства
као руководилац здравствене установе, односно
руководилац организационе јединице у здравственој
установи;
4) није осуђивано, односно против којег
се не води истрага, односно против којег није
подигнута оптужница за кривично дело утврђено
законом којим се уређује организација и надлежност
државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно које није правноснажном
судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично
дело на казну затвора од шест месеци или тежу
казну, нити за кривично дело против здравља људи,
односно којем није правноснажном судском одлуком
изречена мера безбедности у складу са Кривичним
закоником, и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно
забрана вршења позива, делатности и дужности
због које не може обављати дужност директора;
5) није члан органа политичке странке;
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6) испуњава и друге услове предвиђене
статутом здравствене установе.
Ставом 2. предвиђено је да ако је за директора
здравствене установе именовано лице са високим
образовањем из области правних, економских,
односно организационих наука, заменик директора
мора бити доктор медицине, доктор денталне
медицине, магистар фармације, односно магистар
фармације-медицински биохемичар који има
најмање пет година радног искуства као руководилац
здравствене установе, односно руководилац
организационе јединице у здравственој установи.
Чланом 117. Закона о здравственој заштити
прописано је да ако управни одбор здравствене
установе не изврши избор кандидата за директора
здравствене установе, осносно ако оснивач
здравствене установе не именује директора
здравствене установе, у складу са одредбама овог
закона, као и у случају када дужност директора
престане пре истека мандата, док се не спроведе
конкурс за директора, оснивач ће именовати
вршиоца дужности директора на период не дужи од
шест месеци, који може имати само један мандат.
Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора здравствене установе,
односе се и на вршиоца дужности директора
здравствене установе.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи је прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа., установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
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
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акте.

Чланом 5. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању и
преузимању оснивачких права над Апотекарском
установом Пожаревац, предвиђено је да су органи
управљања Апотеке: директор, заменик директора,
Управни одбор и Надзорни одбор.
Органе управљања Апотеке из става 1. овог
члана именује и разрешава оснивач.
Чланом 22. Статута Апотекарске установе
Пожаревац предвиђено је да у случају да Управни
одбор Апотекарске установе не изврши избор
кандидата за директора, односно, ако оснивач не
именује директора у складу са одредбама Закона
и овог Статута, као и у случајевима када дужност
директора престане пре истека мандата, док се не
спроведе конкурс за директора, оснивач ће именовати
вршиоца дужности директора Апотекарске установе
за период не дужи од шест месеци, и без предлога
Управног одбора.
Вршилац дужности директора може имати
само један мандат.
Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора Апотекарске установе,
односе се и на вршиоца дужности директора
Апотекарске установе.
Чланом 39. став 1. тачка 14) Статута Града
Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у
складу са законом именује и разрешава управни
одбор, надзорни одбор и директора установе,
организације и службе, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Члан Градског већа здужен за ресор пољопривреда
и заштита животне средине, здравство упутио је
Градском већу Града Пожаревца иницијативу бр.
011-022-10/2022 од 29. априла 2022. године, да се за
вршиоца дужности директора Апотекарске установе
Пожаревац именује Татјана Чинч, мастер правник
и мастер менаџер у здравству, која испуњава све
законом предвиђене услове.
Кандидаткиња Татјана Чинч, која се овим
решењем именује за вршиоца дужности директора
Апотекарске установе Пожаревац, је под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу ради
спречавања сукоба јавног и приватног интереса
дала изјаву бр. 011-012-31/2022 од 4. маја 2022.
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године, да она, као и њени сродници у правој
линији без обзира на степен сродства, побочни
сродници закључно са другим степеном сродства,
супружници и сродници по тазбини закључно са
првим степеном сродства, немају, директно или
преко трећег физичког или правног лица, учешћа
као власници удела, акционари, у правном лицу које
обавља здравствену делатност, односно послове
здравствене делатности, односно да не обављају
ову делатност као предузетници.

25

Имајући у виду да је директору Апотекарске
установе Пожаревац на лични захтев, престала
дужност 5. маја 2022. године, као и чињеницу
да предложена кандидаткиња, Татјана Чинч,
мастер правник и мастер менаџер у здравству,
која се именује за вршиоца дужности директора
Апотекарске установе Пожаревац испуњава све
законом предвиђене услове прописане Законом
о здравственој заштити и Статутом Апотекарске
установе Пожаревац, у циљу несметаног рада и
функционисања Апотекарске установе Пожаревац,
донето је решење као у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У
ПОЖАРЕВЦУ

Процена финансијских средстава потребних
за спровођење решења
Процењујући финансијске ефекте овог
Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да
спровођење овог Решења не изискује посебна
средства нити има финансијског ефекта на буџет
Града Пожаревца.
Упутство о правном средству: Против овог решења
може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 30 дана од дана пријема овог решења.
У Пожаревцу, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-10-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.

На основу чл. 115. став 2, 116. ст. 5. и
13. и 117. ст. 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21),
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
5. маја 2022. године, донела је

1. Разрешава се дужности чланa Школског
одбора Школе за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, на
лични захтев и то:
• Илић Наташа, као представник родитеља;
2. Именује се за члана Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу и то:
• Тодоровић Маја, 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, 5. маја 2022. године			
Број 011-06-56/2022-10-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства
с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1

На основу члана 196. став 4. Устава
Републике Србије („Службени гласник РС“, број
98/06 и 115/21), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон,
47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 69. и 70. Закона
о енергетској ефикасности и рационалној употреби
енергије („Службени гласник РС“, број 40/21),
члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,
149/2020 и 118/2021), члана 29. став 2. Правилника
о ближим условима за расподелу и коришћење
средстава за примену мера енергетске ефикасности
(„Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења
о финансирању програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова који
спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске
општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022.
године, донетим од стране Управе за финансирање и
подстицање енергетске ефикасности, којим су граду
додељена средства у износу од 7.100.000,00 динара,
а на основу чега ће 1,5 милиона динара определити
Град Пожаревац, а 1,5 милиона динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности
за суфинансирање мера енергетске ефикасности што
укупно износи 3.000.000,00 динара за спровођење
мера из овог правилника и члана 82. став 1. тачка
31) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник
Града Пожаревца”, број 10/18, 12/18-исправка и
10/19) Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 27. априла 2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И
СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ
ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ

ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И
ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА,
ЈП1/22
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о суфинансирању енергетске
санације, породичних кућа и станова путем уградње
соларних панела за производњу електричне енергије
за сопствене потребе и унапређење термотехничког
система
путем
уградње
калориметара,
циркулационих пумпи, термостатских вентила
и делитеља топлоте (у даљем тексту Правилник)
уређује се: циљ спровођења енергетске санације;
радови, опрема и извештаји које се суфинансирају и
ближи услови за расподелу и коришћење средстава;
учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин
обезбеђивања финансијских средстава, проценат
суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни
конкурс и критеријуми за селекцију привредних
субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс
и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава);
праћење реализације и извештавање.

Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације
породичних кућа, станова је унапређење енергетске
ефикасности у стамбеном сектору и повећано
коришћење обновљивих извора енергије у
домаћинствима на територији Града Пожаревца.
Мере енергетске санације предвиђене
овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са
привредним субјектима који се баве производњом,
услугама и радовима на енергетској санацији
стамбених објеката, а крајњи корисници
бесповратних средстава су домаћинства на
територији Града Пожаревца.
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Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање Програма
енергетске санације, породичних кућа и станова,
на основу Јавног позива за доделу средстава
за финансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова који
спроводе јединице локалне самоуправе као и градске
општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности,
опредељују се Одлуком о буџету Града Пожаревца.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана
6. овог Правилника додељују се на основу јавног
позива за домаћинстава у највишем износу до
50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави при чему је максимални
износ одобрених средстава по појединачној пријави
дефинисан у члану 6.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима
доноси Градско веће Града Пожаревца на предлог
Комисије за реализацију енергетске санације.
Члан 6.
Реализоваће се следеће мере енергетске
ефикасности:
1) набавка и уградња соларних панела,
инвертера и пратеће инсталације за породичне куће
за производњу електричне енергије за сопствене
потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за
мерење предате и примљене електричне енергије,
и израде неопходне техничке документације и
извештаја извођача радова на уградњи соларних
панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који су у складу са законом
неопходни приликом прикључења на дистрибутивни
систем.

5.мај 2022.

Снага соларних панела не може бити већа
од одобрене снаге мерног места, која је наведена
у рачуну за утрошену електричну енергију, а
максимално до 6 kW.
Укупан износ средства подстицаја која се
додељују за ову меру, представљаће мањи износ од:
- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом,
а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
- износа који се добија множењем снаге у kW
соларних панела из достављене профактуре, са
износом од 70.000 динара са ПДВ-ом
Укупан износ средстава подстицаја која
додељује Град за ову меру енергетске ефикасности
износи 750.000,00 динара.
2) унапређење термотехничких система
зграде путем замене система или дела система
ефикаснијим системом путем:
(1) уградње електронски регулисаних
циркулационих пумпи за породичне куће,
Удео средства подстицаја износи 50% од
износа предрачуна за радове и опрему са ПДВом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по
циркулационој пумпи.
(2) опремања система грејања са уређајима
за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи
топлоте, баланс вентили) за станове,
Удео средства подстицаја износи 50% од
износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а
максимално:
- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару
- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте
- 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском
вентилу.
Укупан износ средстава подстицаја која
додељује Град за ову меру енергетске ефикасности
износи 750.000,00 динара.
Домаћинстава не могу да конкуришу за
више од једне мере енергетске ефикасности из овог
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5.мај 2022.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

члана.

Критеријуми енергетске ефикасности се
одређују јавним позивом за привредне субјекте.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни
позив за домаћинства и стамбене заједнице дати су
у члану 26. овог Правилника.
Уколико се по спроведеном конкурсу не утроше
сва средства предвиђена за конкретно одређену
меру Градско веће ће донети посебну одлуку о
преусмеравању средстава на другу меру енергетске
санације кућа, станова и стамбених заједница за коју
постоји заинтересованост, а у складу са преосталим
износом средстава и утврђеном ранг листом.
Прихватљиви трошкови

Члан 9.
Директни
корисници
средстава
за
реализацију енергетске санације су привредни
субјекти.
Привредни субјекти су дужни да
корисницима испоруче материјале и опрему
одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу
са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава
су домаћинства и стамбене заједнице.

Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су
трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Члан 11.

Не прихватају се трошкови радова, набавка
материјала и опрема који настану пре првог обиласка
комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће
бити финансирани јавним конкурсом из буџета
Града Пожаревца су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме:
царински и административни трошкови,
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем
кредитног задужења: трошкови одобравања
кредита, трошкови камата, трошкови кредитног
бироа, трошкови осигурања кредита и сл.,
3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему
и извршене услуге (плаћене или испоручене),
4) Набавка опреме коју подносилац захтева за
бесповратна средства сам производи или за услуге
које подносилац захтева сам извршава,
5) Други трошкове који нису у складу са енергетском
санацијом.

Градско веће Града Пожаревца доноси
Решење о образовању комисије за реализацију
енергетске санације (у даљем тексту Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање енергетске
санације у име Градског већа Града Пожаревца
спроводи Комисија, коју Градско веће Града
Пожаревца формира Решењем о образовању
комисије.
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број
чланова Комисије, основни подаци о члановима
Комисије (име и презиме, назив радног места),
основни задаци и друга питања од значаја за рад
Комисије.
Чланови Комисије за свој рад имају право на
накнаду.
Члан 12.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне
субјекте и домаћинства (јавни позив, образац
пријаве, и друго ).
Оглашавање
јавних
конкурса
и
пратеће

Страна 97 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

документације на огласној табли и званичној
интернет страници Града Пожаревца;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених
привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних
директних корисника и крајњих корисника на
огласној табли и званичној интернет страници Града
Пожаревца, разматрање приговора на прелиминарну
листу изабраних привредних субјеката и
домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг
листа крајњих корисника представља основ за
теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних
корисника и предлога коначне листе изабраних
крајњих корисника којима је признато право на
бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера
енергетске санације и Решења о коначној листи
директних и крајњих корисника за спровођење мера
енергетске санације, а које се финансирају из буџета
Града Пожаревца.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је
дужна да Градском већу достави записнике и
извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање
два најављена обиласка, и то:
- пре радова приликом евалуације пријаве ради
оцене почетног стања објекта и веродостојности
података из поднете пријаве, као и оправданост
предложених мера енергетске санације;
- након спроведених радова ради утврђивања
чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу
места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно
присуство подносиоца захтева, сачињава се
Записник у два примерка, при чему један примерак
остаје подносиоцу пријаве, а други задржава
Комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем
стању објекта/ након реализованих мера.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у
складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу

5.мај 2022.

њихове реализације. Праћење реализације мера
обухвата:
- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима
одређеним уговором и да омогући Комисији да
изврши увид у релевантну документацију насталу у
току реализације активности;
- Прикупљање информација од директног/крајњег
корисника средстава;
- Друге активности предвиђене уговором;
- Припрему извештаје о напретку и обавештавање
надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
- евалуација пријава на Јавни позив директних
корисника средстава и доношење прелиминарне
ранг листе не може бити дужe од 15 дана;
- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив
је најмање 21 дан;
- евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не
може бити дужe од 15 дана;
- доношење коначне ранг листе директних / крајњих
корисника не може бити дуже од 15 дана од дана
подношења последњег приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства Буџета Града Пожаревца за
суфинансирању енергетске санације, породичних
кућа и станова додељују се у складу са одредбама
овог Правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата
расписивање јавног позива за привредне субјекте,
прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив,
контролу формалне исправности и комплетности
пријава, испуњености услова и оцењивање
привредних субјеката ради утврђивање листе
директних корисника и доношење акта о избору
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директних корисника, као и, расписивање јавног
позива за грађане, прикупљање и комплетирање
пријава, контролу формалне исправности и
комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања
листе крајњих корисника на основу критеријума
из јавног позива, доношење акта о избору крајњих
корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне
субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника доноси Градско веће
Града Пожаревца.
Јавни конкурс за избор директних корисника
спроводи Комисија.
Пријава
подразумева
подношење
документације у року који је утврђен јавним
позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно
објављује на интернет страници Града/Општине, а
најава јавног позива и у локалним медијима.
Члан 16.
Услови за учешће привредних субјекти који
врше набавку и радове на уградњи соларних панела
и пратеће инсталације на јавном позиву:
- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани
су као привредна друштва и предузетници најмање
шест месеци од дана подношења пријаве,
- да над њима није покренут стечајни поступак или
поступак ликвидације,
- да имају атесте за материјале и производе
- да имају запосленог или на неки други начин
ангажованог инжењера електротехнике који
поседује лиценцу у складу са законом којим се
уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за
израду извештаја за уграђену инсталацију соларних
панела за производњу електричне енергије
- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5
година и на соларне колекторе од минимално 10
године.

5.мај 2022.

Услови за учешће привредних субјекти који
врше радове на унапређењу термотехничког система
путем уградње калориметара, циркулационих
пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте
на јавном позиву:
- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани
су као привредна друштва и предузетници најмање
шест месеци од дана подношења пријаве,
- да над њима није покренут стечајни поступак или
поступак ликвидације,
- да имају атесте за материјале и производе,
Садржај јавног позива за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог Правилника
садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе,
3) намену средстава,
4) услове за учешће на конкурсу,
5) документацију коју подносилац мора поднети уз
пријавни образац,
6) испуњеност услова из јавног позива,
7) начин и рок подношења пријаве,
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних
субјеката у суфинансирању енергетске санације по
јавном позиву,
Пријава на јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 18.
Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни образац са
приложеном документацијом.
Пријавни образац за привредне субјекте који
врше набавку и радове на уградњи соларних панела
и пратеће инсталације се налази у прилогу јавног
позива и садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;

Страна 99 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5.мај 2022.

2) податке о законском заступнику;
3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за
соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане
снаге соларних панела, укључујући и уградњу и
пратеће инсталације за производњу електричне
енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за
мерење предате и примљене електричне енергије,
цену израде техничке документације која обухвата
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи
соларних панела и уградњи мерног места који је у
складу са законом неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним
ставкама а потребну опрему предвидети по
Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а;
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима
спецификацију радова и обавезу израде извештаје о
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије и уградње,

Критеријуми за рангирање директних
корисника који врше набавку и радове на
унапређењу термотехничког система путем уградње
калориметара, циркуларних пумпи, термостатских
вентила и делитеља топлоте обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за
меру за коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним
позивом.

Пријавни образац привредних субјекти који
врше радове на унапређењу термотехничког система
путем уградње калориметара, циркулационих
пумпи,
термостатских
вентила и делитеља
топлоте се налази у прилогу јавног позива и садржи
нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Оцењивање, утврђивање листе изабраних
директних корисника и уговарање

Критеријуми за рангирање директних корисника
(привредних субјеката)
Члан 19.
Критеријуми за рангирање директних
корисника који врше набавку и радове на уградњи
соларних панела и пратеће инсталације обухватају
следеће:
1) цену из члана 18. став 2. тачка 3).
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне
панеле
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним
позивом.

Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и број бодова
по поткритеријумима, ако су поткритеријуми
дефинисани у оквиру појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима примењеним
на поједини Програм не може прећи 100.

Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих
пријава привредних субјеката врши се применом
критеријума из члана 19. овог Правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну
листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника
Комисија објављује на огласној табли Градске
управе Града Пожаревца и званичној интернет
страници Града Пожаревца.
Учесници Јавног позива имају право увида
у поднете пријаве и приложену документацију
по утврђивању прелиминарне листе директних
корисника, у року од три дана од дана објављивања
листе.
На
прелиминарну
листу
директних
корисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од дана
њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директних
корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која
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мора бити образложена, у року од 15 дана од дана
његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о
избору директних корисника у спровођењу мера
енергетске санације и исте доставља Градском већу
на усвајање.
Градско веће Града Пожаревца доноси
Одлуку о избору директних корисника у спровођењу
мера енергетске санације.
Одлука Градског већа Града Пожаревца о
избору директних корисника у спровођењу мера
енергетске санације објављује се на огласној табли
Градске управе и званичној интернет страници
Града Пожаревца.
Уговор о у спровођењу мера енергетске
санације потписује се након доношења Решења о
коначној листи крајњих корисника за спровођење
мера енергетске санације.
Уколико се на јавни позив за директне
кориснике за одређену меру/мере енергетске
ефикасности не пријави ни један или недовољно
привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити
у јавном позиву за домаћинства.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава
грађанима (домаћинствима)
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за
доделу бесповратних средстава грађанима за
енергетску санацију породичних кућа и станова
доноси Градско веће Града Пожаревца.
Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима спроводи Комисија.
Грађани - учесници конкурса подносе
пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење
конкурсне документације у року који је утврђен
јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на огласној табли Градске управе
и званичној интернет страници Града Пожаревца, а

5.мај 2022.

најава јавног позива и у свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив
2) пријавни образац са листом потребних докумената
Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају грађани
који испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве:
- власник објекта, или
- ако подносилац пријаве није власник, онда да
подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси
објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно
уз пријаву поднети писану сагласност власника
објекта
2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити
копију рачуна за електричну енергију где се види
да је потрошња електричне енергије у објекту у
претходном месецу минимално 30 kwh.
3) не прихватају се трошкови радова, набавке
материјала и опреме који настану пре првог обиласка
Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
4) и други услови у складу са јавним позивом за
домаћинства
Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог Правилника
садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе,
3) финансијски оквир,
4) намену средстава,
5) услове за учешће на конкурсу,
6) листу директних корисника преко којих се
реализују радови на енергетској санацији,
7) документацију коју подносилац мора поднети уз
пријавни образац,
8) начин на који Град Пожаревац пружа додатне
информације и помоћ подносиоцу пријаве у
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припреми и подношењу пријаве,
9) начин и рок подношења пријаве,
10) поступак одобравања средстава,
11) начин објављивања одлуке о остваривању права
на бесповратна средства грађанима за спровођење
енергетске санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике
(грађане)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин
подносилац пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен Пријавни образац за
суфинасирање мера енергетске ефикасности
(Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју
се конкурише и о стању грађевинских(фасадних)
елемената и грејног система објекта;
2) фотокопије личних карата или очитане личне карте
за сва физичка лица која живе на адреси породичне
куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица
доставити фотокопије здравствених књижица;
3) фотокопију рачуна за утрошену електричну
енергију за стамбени објекат за који се конкурише
за последњи месец, ради доказа да се живи у
пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се
да минимална потрошња не може бити мања од 30
kWh месечно);
4) предмер и предрачун/ профактура за опрему са
уградњом издата од привредног субјекта са листе
директних корисника (привредних субјеката)
(Прилог 2) коју је објавило/ла Град;
5) потписана изјава о сагласности да орган за
потребе поступка може извршити увид, прибавити
и обрадити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су неопходни у
поступку одлучивања.(Прилог 3)
6) и друга документа у складу са Јавним позивом.
Град
ће
обезбедити
прибављање
информације по службеној дужности за извод из
листа непокретности (обезбеђује Град).

5.мај 2022.

Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
- власници посебних делова стамбено-пословног
објеката који не служе за становање
- власници стамбених објеката који су у претходне
две године после достављања Решења о додели
бесповратних средстава за сличне активности
одустали од спровођења активности.
Критеријуми за избор пројеката грађана
(домаћинства)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава
и избор корисника средстава врши ће се на основу
листе приоритета састављене бодовањем према
критеријумима.
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Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 1)
Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне
техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних
панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу
са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем
(породичне куће)
Постојеће стање спољних зидова
Број бодова максимално
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

5
10
15
25

Постојећи начин грејања на:
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет

Број бодова

Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум
стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова
5
10
15

5
10
15
25

25

К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25

20
19,5
19
18,5
18

25≤К≤27,5
27,5≤К≤30

17,5
17
16

К>30
Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
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Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 2)
Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела
система ефикаснијим системом путем:
- уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи;
- опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили)
Број бодова
Постојећи начин грејања на*
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

50
40
20
5

Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

5
10
15
20

5
10
15
20

К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5

5
4,5
4
3,5

Страна 104 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5.мај 2022.

17,5≤К<20

3

20≤К≤22,5
22,5≤К≤25

2,5
2
1

К>25

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године

5
0

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и

Јавним
позивом по
сепоткритеријумима,
одређује максималниакоброј
Подносиоци пријава
имају право
увида упојединих
поднете
број бодова
су поткритеријуми
дефинисани
у оквиру
бодова
по сваком од критеријума и број бодова
пријаве и приложену документацију по утврђивању
критеријума.
по поткритеријумима,
ако су поткритеријуми
из става
2. овог члана и
у року
од три дана од
Укупан максимални
број бодова полисте
свим
критеријумима
поткритеријумима
дефинисани
у оквиру
дана објављивања
листе у складу са ставом 3. овог
примењеним
на појединих
појединикритеријума.
Програм не може прећи
100.
Укупан
максимални
број бодова
по свим
Уколико
се за грејање
користе
два иличлана.
више различитих енергената, број бодова се
критеријумима
и поткритеријумима
примењеним
листу из става 2. овог члана подносиоци
рачуна као аритметичка
средина
бодова за наведенеНа
енергенте.
на поједини
Програм небодовања
може прећистоларије
100.
пријава
приговора
Комисији
року од
Приликом
на објекту
на имају
комеправо
се налази
више
врстаустоларије
бодоваће
се
прозори
чија
је
укупна
површина
највећа.
Уколико се за грејање користе два или више
осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се
Уколико
се два
бројемнабодова,
предност
имају подносиоци
различитих
енергената,
број захтева
бодова сеоцене
рачунасакаоистим
подноси
писарницу
ЈЛС.
пријава чији
је фактор
површине ККомисија
мањи. је дужна да размотри поднете
аритметичка
средина
бодова заискоришћавања
наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
приговоре на листу из става 2. овог члана као и
Оцењивање,
налази више врста столарије
бодоваће се утврђивање
прозори
да листе
донесе и избор
одлуку грађана
о приговору, која мора бити
чија је укупна површина највећа.
образложена, у року од 15 дана од дана његовог
27. и на основу донетих одлука донесе
Уколико се два захтева оцене са истимЧлан
пријема
бројем бодова, предност имају подносиоци пријава
ревидирану прелиминарну листу.
Оцењивање
и рангирање
врши се
применом
чији је фактор
искоришћавања
површинепројеката
К мањи. домаћинстава
На основу
листе
из става критеријума
6. овог члана из
члана 26.
Комисија врши теренски обилазак ради увида у
Комисија
разматра
пријаве
и
у
складу
условима
из сачлана
26.,закључно
утврђује
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана
стање са
стамбених
објеката
те листе
прелиминарну ранг листу крајњих корисника
за сваку
меру
енергетске
ефикасности
са редним
бројем
подносиоца
пријаве
до којег су из
јавног позива наЧлан
основу
бодовања
према
критеријумима
из
члана
26.
овог
правилника.
27.
обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује
на огласној
табли
Градске
управе и
Уколико
је Комисија
приликом
теренског
званичној
интернет
страници
Града
Пожаревца.
Оцењивање
и
рангирање
пројеката
обиласка из става 7. овог члана утврдила да је
Подносиоци
пријава
имају
право
увида у пријаве
поднетедаопријаве
и податке
приложену
домаћинстава врши се применом критеријума из
подносилац
неистините
у
документацију
по утврђивању листе из става
2. овог
члана га
у року
од трииз дана
од дана
члана
26.
пријави
Комисија
елиминише
ревидиране
објављивања
листе у пријаве
складу исауставом
члана.
Комисија разматра
складу 3.
саовогпрелиминарне
листе и уместо њега спроводи
листу
из става
2. овог члана
подносиоци
пријава
имају право
условима На
из члана
26., утврђује
прелиминарну
ранг
теренски обилазак
првог следећег
на листиприговора
код кога
Комисији
у
року
од
осам
дана
од
дана
њеног
објављивања.
Приговор
се
подноси
на
листу крајњих корисника за сваку меру енергетске
није вршен теренски обилазак.
писарницу
ефикасности
из ЈЛС.
јавног позива на основу бодовања
Приликом теренског обиласка уз обавезно
Комисија
је члана
дужна
размотри
поднете
приговоре
на листу
из става
2. овог
члана
према критеријумима из
26.да
овог
правилника.
присуство
подносиоца
захтева
комисија
сачињава
као Листу
и да донесе
која мора
битиу образложена,
у року
15 дана
из ставаодлуку
2. ового приговору,
члана Комисија
записник
два примерка, при
чемуод
један
остаје од
објављује на огласној табли Градске управе и
подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У
званичној интернет страници Града Пожаревца.
записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене
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у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео
приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог
члана комисија сачињава коначну листу крајњих
корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Градске управе и
званичној интернет страници Града Пожаревца.
На листу из става 10. овог члана подносиоци
пријава код којих је извршен теренски обилазак,
имају право приговора Комисији у року од осам
дана од дана објављивања коначне листе крајњих
корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима
из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана
пријема приговора и након одлучивања по свим
приговорима сачини коначну листу крајњих
корисника.
Градско веће Града Пожаревца доноси
Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим
корисницима за спровођење мера енергетске
санације, на основу чега се закључују уговори.
Члан 28.
Уколико Град током трајања Конкурса не
прими довољан број важећих пријава за неку од
мера предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати
број корисника средстава за другу меру зависно од
броја пристиглих пријава.
Уколико се не утроше планирана средства
за неку од меру, средства ће се доделити следећем
кориснику који испуњава услове према листи
корисника за другу меру.
Исплата средстава
Члан 29.
Град ће вршити пренос средстава искључиво
директним корисницима не крајњим корисницима,
након што појединачни крајњи корисник изврши
уплату директном кориснику целокупну своју
обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику
је потврда Комисије да су радови изведени како

5.мај 2022.

је предвиђено предмером и предрачуном који је
грађанин предао када се пријавио за меру као и у
складу са записником Комисије приликом првог
изласка.
Услови да Град пренесе средства субвенције
привредном субјекту (извођачу радова) су:
1) Потврда Комисије да су радови изведени како
је предвиђено предмером и предрачуном који је
грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
2) Да је грађанин потписао уговор о потпуном
снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.
3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купцапроизвођача на дистрибутивни систем и упише га у
регистар купца-произвођача.
Крајњи Корисник мора имати уредну
документацију (рачуне и атесте) које ће доставити
надлежној комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјектима у
складу са закљученим уговором. Крајњи корисник
ће сам сносити трошкове изведених радова који
буду већи од износа субвенције наведене у члану 6.
овог правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће
надлежни органи који су задужени за енергетику, у
сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени у
складу са предмером и предрачуном који је крајњи
корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће
уплатити средства додељена јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не
може да реализује набавку од одабраног директног
корисника, има право да изврши набавку од другог
директног корисника са листе и да о томе, пре
реализације набавке, обавести Комисију и достави
јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не
може бити већи од одобреног.
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VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 30.
Комисија припрема Завршни извештај о
спроведеним енергетским санацијама и подноси га
Градском већу.
Јавност се информише о реализацији
енергетских санација преко локалних медија и
интернет странице Града Пожаревца.
Завршни
извештај
о
спроведеним
енергетским санацијама, који посебно садржи
информације о спроведеним активностима и
утрошеним финансијским средствима, уочене
недостатке у имплементацији активности и њихове
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу
емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси
се Градском већу и објављује на интернет страници.
Директни корисници средстава који
изводе радове на енергетској санацији дужни су
да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу
реализације активности и увид у сву потребну
документацију.
Објављивање
Члан 31.
Подаци и акти које Комисија објављују на
званичној интернет страници Града Пожаревца,
морају се објавити и на огласној табли Градске
управе.
Чување документације
Члан 32.
Градска управа града Пожаревца има
обавезу да чува комплетну документацију насталу
у поступку суфинансирања енергетске санације у
складу са важећим прописима.

5.мај 2022.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о суфинансирању мера
побољшања енергетске ефикасности стамбених
зграда, породичних кућа и станова у Граду
Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“,
број 2/22).

У Пожаревцу, 27. априла 2022. године			
Број 09-06-54/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
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На основу члана 196. став 4. Устава
Републике Србије („Службени гласник РС“, број
98/06 и 115/21), члана 20. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 69. и
70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној
употреби енергије („Службени гласник РС“, број
40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 82. став 1. тачка
31) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник
Града Пожаревца”, број 10/18, 12/18-исправка и
10/19) Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној дана 27. априла 2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА
И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ
НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА,
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА
ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ
ТОПЛЕ ВОДЕ
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о суфинансирању мера
енергетске санације породичних кућа, станова
и стамбених зграда (у даљем тексту Правилник)
уређује се: циљ спровођења мера; мере које се
суфинансирају и ближи услови за расподелу и
коришћење средстава; учесници у реализацији
мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин
обезбеђивања финансијских средстава, проценат
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суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни
конкурс и критеријуми за селекцију привредних
субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс
и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава);
праћење реализације и извештавање.
Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације
породичних кућа, станова
је унапређење
енергетске ефикасности у стамбеном сектору и
повећано коришћење обновљивих извора енергије у
домаћинствима на територији Града Пожаревца.
Мере енергетске санације предвиђене
овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са
привредним субјектима који се баве производњом,
услугама и радовима на енергетској санацији
стамбених објеката, а крајњи корисници
бесповратних средстава су домаћинства на
територији Града Пожаревца.

Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање Програма
енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22
опредељују се Одлуком о буџету Града Пожаревца.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана
6. овог Правилника додељују се на основу јавног
позива за домаћинстава и стамбене заједнице у
највишем износу до 50% од вредности укупне
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави
при чему је максимални износ одобрених средстава
по појединачној пријави дефинисан у члану 6.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/
стамбеним заједницама доноси Градско веће Града
Пожаревца на предлог Комисије за реализацију
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мера енергетске санације.
Члан 6.
Укупно планирана средства које Град
Пожаревац заједно са средствима Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности
додељује путем Јавног позива бр. 1/22 за
суфинансирање Програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова, на
основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 14,2 милиона
динара, од чега је 7,1 милиона динара определио
Град Пожаревац, а 7,1 милиона динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности,
а за суфинансирање мера из овог члана 11,2 милиона
динара, од чега је 5,6 милиона динара определио
Град Пожаревац, а 5,6 милиона динара Управа за
подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
Уколико се по спроведеном конкурсу не утроше
сва средства предвиђена за конкретно одређену
меру Градско веће ће донети посебну одлуку о
преусмеравању средстава на другу меру енергетске
санације кућа, станова и стамбених заједница за коју
постоји заинтересованост, а у складу са преосталим
износом средстава и утврђеном ранг листом.
Спроводиће се следеће мере енергетске
ефикасности:
1) заменa спољних прозора и врата и других
транспарентних елемената термичког омотача
са одговарајућим термичким својствима према
негрејаним просторијама,за породичне куће и
станове.
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за
прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске
даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске
радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/
врата, као што је демонтажа старих прозора/врата
и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора,
обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама,
глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/
врата са унутрашње стране зида
Удео средства подстицаја износи максимално
50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално 140.000,00
динара са ПДВ-ом.
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2) заменa спољних прозора и врата и других
транспарентних елемената термичког омотача
са одговарајућим термичким својствима према
негрејаним просторијама, за стамбене зграде,
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за
прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске
даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске
радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/
врата, као што је демонтажа старих прозора/врата
и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора,
обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама,
глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/
врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВом помножено са бројем станова у пријављеној
стамбеној згради
3) постављање и набавка материјала за термичку
изолацију зидова, таваница изнад отворених
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова
термичког омотача према негрејаном простору за
породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују
за ову меру, представља мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ
ом, а максимално 210.000 динара са ПДВ-ом, и;
(2) износа који се добија множењем површине
из достављене профактуре, са износом од 2.0000
динара са ПДВ-ом.
4) постављање и набавка материјала за термичку
изолацију зидова, таваница изнад отворених
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова
термичког омотача према негрејаном простору за
стамбене зграде,
Укупан износ средстава подстицаја која се
додељују за ову меру, представља мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ
ом, а максимално 120.000,00 динара са ПДВом помножену са бројем станова у пријављеној
стамбеној згради, и;
(2) износа који се добија множењем површине
из достављене профактуре, са износом од 2.0000
динара са ПДВ-ом .
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5) постављање и набавка материјала за термичку
изолацију испод кровног покривача за породичне
куће (за ову меру се може конкурисати и заједно са
мером постављање и набавка материјала за термичку
изолацију зидова, таваница изнад отворених
пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова
термичког омотача према негрејаном простору за
породичне куће из става 2. тачка 3), овог члана).
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен
кровни покривач и хидроизолациони кровни систем,
грађевинске радове на замени хидроизолације и
других слојева кровног покривача, као и лимарске
радове, али не и радове на замени конструктивних
елемената крова
Укупан износ средстава подстицаја која се
додељују за ову меру, представља мањи износ од:
(1)
50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВом, и;
(2)
износа који се добија множењем површине
из достављене профактуре, са износом од 1.500
динара са ПДВ-ом.
6) набавка и инсталација котлова на природни гас
и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa
простора, или замена постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и
станове.
Удео средства подстицаја износи 50%
од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по
појединачној пријави, а максимално:
- 85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас;
- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу
(пелет и сечка).
7) набавка и инсталација котлова на природни гас
и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa
простора, или замена постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде,
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално:
- 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас
помножено са бројем станова у пријављеној
стамбеној згради;
- 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу
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(пелет и сечка) помножено са бројем станова у
пријављеној стамбеној згради.
8) замена постојеће или уградња нове цевне мреже,
грејних тела-радијатора и пратећег прибора за
породичне куће и станове (за ову меру се може
конкурисати само заједно са мером замене постојећег
грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из
става 2. тачка 6), овог члана).
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВом.
9) замена постојеће или уградња нове цевне мреже,
грејних тела-радијатора и пратећег прибора за
стамбене зграде, (за ову меру се може конкурисати
само заједно са мером замене постојећег грејача
простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 2.
тачка 7), овог члана или уколико је одобрен захтев
да се зграда прикључи на даљински систем грејања.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВом помножено са бројем станова у пријављеној
стамбеној згради.
10) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће
инсталације грејног система (грејач простора или
комбиновани грејач) за породичне куће.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВом
11) набавка и уградње соларних колектора у
инсталацију за централну припрему потрошне топле
воде за грејање санитарне потрошне топле воде и
пратеће инсталације грејног система за породичне
куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се
додељују за ову меру, представља мањи износ од::
(1)
50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВом, и;
(2)
износа који се добија множењем количине
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топле воде из достављене профактуре, са износом
од 650,00 динара са ПДВ-ом.
Домаћинстава и стамбене заједнице не могу
да конкуришу за више од једне мере енергетске
ефикасности из овог члана, осим за мере из става 2.
тач. 5), 8) и 9) овог члана.
Критеријуми енергетске ефикасности се
одређују јавним позивом за привредне субјекте, али
морају да задовоље следеће минималне услове:
1) Спољна столарија са следећим минималним
техничким
карактеристикама
(U-коефицијент
прелаза топлоте):
- U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и
балконска врата
- U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна
врата
2)
Спољни зид на породичним кућама/
стамбеним зградама следећих карактеристика:
- минимална дебљина за термичку изолацију износи
10 cm, осим уколико нема техничких могућности
да се постави та дебљина изолације. Боја
спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена
са традиционалном локалном архитектуром,
избегавајући тренд јарких и рефлектујућих
неадекватних колорита
3)
Минимални степен корисности котла
(грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет,
сечка) износи 85%;
4)
Минимални степен корисности котла
(грејача простора) на природни гас износи 90%;
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за
енергетску санацију стамбених објекта:
1)
За мере из става 2. тач 3) и 4) овог члана
средства подстицаја за термичку изолацију неће
се одобравати за појединачне етаже стамбених
објеката. Уколико стамбени објекат има два или
више власника, пријаву подноси један од власника
уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени
чији је фасадни зид обложен каменом или сличним
материјалом не морају се термички изоловати.
2)
Двојни објекти различитих власника као и
објекти у низу третирају се као засебни објекти.
За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана средства се
неће одобравати за набавку и уградњу појединачних
прозора и врата. Средства се неће одобравати за
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набавку улазних врата стамбених објеката која нису
у директној вези са грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа једног власника,
средства се могу користити за замену столарије на
једној или свим етажама с тим да замена столарије
на свакој од етажа мора бити комплетна.
Власници појединачних етажа у стамбеном објекту
подносе појединачне пријаве за замену столарије.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни
позив за домаћинства и стамбене заједнице дати су
у члану 26. овог Правилника.
Прихватљиви трошкови
Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су
трошкови са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 8.
Не прихватају се трошкови радова, набавка
материјала и опрема који настану пре првог обиласка
комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који
неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета
Града Пожаревца су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме:
царински и административни трошкови
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем
кредитног задужења: трошкови одобравања
кредита, трошкови камата, трошкови кредитног
бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему
и извршене услуге (плаћене или испоручене)
4) Набавка опреме коју подносилац захтева за
бесповратна средства сам производи или за услуге
које подносилац захтева сам извршава
5) Други трошкове који нису у складу са мерама
енергетске санације
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II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни
корисници
средстава
за
реализацију мера енергетске санације су привредни
субјекти.
Привредни субјекти су дужни да
корисницима испоруче материјале и опрему
одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу
са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава
су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Градско веће Града Пожаревца доноси
Решење о образовању комисије за реализацију мера
енергетске санације (у даљем тексту Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање мера
енергетске санације у име Градског већа Града
Пожаревца спроводи Комисија, коју Градско веће
Града Пожаревца формира Решењем о образовању
комисије.
Решењем о образовању Комисије утврђују
се: број чланова Комисије, основни подаци о
члановима Комисије (име и презиме, назив радног
места), основни задаци и друга питања од значаја
за рад Комисије.
Град Пожаревац је дужан да, на захтев
Управе, као члана комисије из става 1. овог члана
укључи лице које именује Управа.
Чланови Комисије за свој рад имају право на
накнаду.
Члан 12.
Основни
обухватају:

задаци

Комисије

нарочито
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Припрема конкурсне документације за привредне
субјекте и домаћинства/ стамбене заједнице (јавни
позив, образац пријаве, и друго ).
Оглашавање јавних конкурса и пратеће
документације на огласној табли и званичној
интернет страници Града Пожаревца;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор
пријављених привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање
прелиминарне
листе
изабраних директних корисника и крајњих
корисника на огласној табли и званичној
интернет страници Града Пожаревца, разматрање
приговора на прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката и домаћинстава и доношење.
Прелиминарна ранг листа крајњих корисника
представља основ за теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних
корисника и предлога коначне листе изабраних
крајњих корисника којима је признато право на
бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу мера
енергетске санације и Решења о коначној листи
директних и крајњих корисника за спровођење мера
енергетске санације, а које се финансирају из буџета
Града Пожаревца.
Комисија је независна у свом раду. Комисија
је дужна да Градском/Општинском већу достави
записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе
најмање два најављена обиласка, и то:
пре радова приликом евалуације пријаве ради
оцене почетног стања објекта и веродостојности
података из поднете пријаве, као и оправданост
предложених мера енергетске санације;
након спроведених радова ради утврђивања
чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка Комисија
на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз
обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава
се Записник у два примерка, при чему један
примерак остаје подносиоцу пријаве, а други
задржава Комисија.
Записник садржи и технички извештај о
постојећем стању објекта/ након реализованих мера.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли
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постоје индиције о незаконитим радњама или грубом
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у
складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу
њихове реализације. Праћење реализације мера
обухвата:
- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима
одређеним уговором и да омогући Комисији да
изврши увид у релевантну документацију насталу у
току реализације активности;
- Прикупљање информација од директног/крајњег
корисника средстава;
- Друге активности предвиђене уговором;
- Припрему извештаје о напретку и обавештавање
надлежних органа и јавности.

Члан 13.
Рокови за реализацију
- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
- евалуација пријава на Јавни позив директних
корисника (привредни субјекти) средстава и
доношење прелиминарне ранг листе не може бити
дужe од 15 дана;
- рок за пријаву крајњих корисника (домаћинства и
стамбене заједнице) на Јавни позив је најмање 21
дан;
- евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не
може бити дужe од 15 дана;
- доношење коначне ранг листе директних / крајњих
корисника не може бити дуже од 15 дана од дана
подношења последњег приговора;
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства Буџета Града Пожаревца за
суфинансирању мера енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова додељују се у
складу са одредбама овог Правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана

5.мај 2022.

обухвата расписивање јавног позива за привредне
субјекте, прикупљање и комплетирање пријава
на јавни позив, контролу формалне исправности
и комплетности пријава, испуњености услова и
оцењивање привредних субјеката ради утврђивање
листе директних корисника и доношење акта о
избору директних корисника, као и, расписивање
јавног позива за грађане/стамбене зајенице,
прикупљање и комплетирање пријава, контролу
формалне исправности и комплетности пријава,
оцењивање ради утврђивања листе крајњих
корисника на основу критеријума из јавног позива,
доношење акта о избору крајњих корисника,
реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике (привредне
субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника доноси Градско веће
Града Пожаревца. Јавни позив се расписује за све
мере из члана 6. овог правилника.
Јавни конкурс за избор директних корисника
спроводи Комисија.
Пријава
подразумева
подношење
документације у року који је утврђен јавним
позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно
објављује на интернет страници Града Пожаревца, а
најава јавног позива и у локалним медијима.

Члан 16.
На јавном конкурсу могу учествовати
привредни субјекти који врше испоруку и радове на
уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају
следеће услове:
- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани
су као привредна друштва и предузетници најмање
шест месеци од дана подношења пријаве,
- да над њима није покренут стечајни поступак или
поступак ликвидације,
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- да имају атесте за материјале и производе.
Садржај јавног позива за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог Правилника
садржи:
1)
правни основ за расписивање јавног позива,
2)
циљеве преузете из Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације
на
територији јединице локалне самоуправе,
3)
финансијски оквир,
4)
намену средстава,
5)
услове за учешће на конкурсу,
6)
документацију коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,
7)
испуњеност услова из јавног позива,
8)
начин и рок подношења пријаве,
9)
начин објављивања одлуке о учешћу
привредних субјеката у суфинансирању мера
енергетске санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 18.
Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни образац са
приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу јавног
позива и садржи нарочито:
1)
опште податке о привредном субјекту;
2)
податке о законском заступнику;
3)
профил привредног субјекта;
4)
ценовни преглед роба и услуга.
Критеријуми за рангирање директних корисника
(привредних субјеката)
Члан 19.
Критеријуми
обухватају следеће:

за

рангирање

директних

5.мај 2022.

1)
цене кључних добара заједно са уградњом
за меру за коју конкуришу;
2)
рок важења цена за меру коју конкуришу;
3)
други критеријуми ближе дефинисани
јавним позивом.
Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и број бодова
по поткритеријумима, ако су поткритеријуми
дефинисани у оквиру појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима примењеним
на поједини Програм не може прећи 100.
Оцењивање, утврђивање листе изабраних
директних корисника и уговарање
Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих
пријава привредних субјеката врши се применом
критеријума из члана 19. овог Правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са
условима Јавног позива, утврђује прелиминарну
листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника
Комисија објављује на огласној табли Града
Пожаревца и званичној интернет страници Града
Пожаревца.
Учесници Јавног позива имају право увида
у поднете пријаве и приложену документацију
по утврђивању прелиминарне листе директних
корисника, у року од три дана од дана објављивања
листе.
На
прелиминарну
листу
директних
корисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од дана
њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директних
корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која
мора бити образложена, у року од 15 дана од дана
његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о
избору директних корисника у спровођењу мера
енергетске санације и исте доставља Градском/

Страна 114 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Општинском већу на усвајање.
Председник општине/Градско веће Града
Пожаревца доноси Одлуку о избору директних
корисника у спровођењу мера енергетске санације.
Одлука Градског/Општинског већа Града
Пожаревца о избору директних корисника у
спровођењу мера енергетске санације објављује
се на огласној табли Градске управе и званичној
интернет страници Града Пожаревца.
Уговор о у спровођењу мера енергетске
санације потписује се након доношења Решења о
коначној листи крајњих корисника за спровођење
мера енергетске санације.
Уколико се на јавни позив за директне
кориснике за одређену меру/мере енергетске
ефикасности не пријави ни један или недовољно
привредних субјеката, та мера/мере се неће
налазити у јавном позиву за домаћинства и стамбене
заједнице
Јавни позив за доделу бесповратних средстава
домаћинствма и стамбеним заједницама
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за
доделу бесповратних средстава домаћинствима
и стамбеним заједницама за енергетску санацију
стамбених зграда, породичних кућа и станова
доноси Градско веће Града Пожаревца.
Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима и стамбеним заједницама
спроводи Комисија.
Домаћинства/ стамбене заједнице - учесници
конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава
подразумева подношење конкурсне документације
у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на огласној табли Градске управе
и званичној интернет страници Града Пожаревца, а
најава јавног позива и у свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1)
јавни позив
2)
пријавни образац са листом потребних
докумената

5.мај 2022.

Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају домаћинства
која станују у породичним кућама и становима и
стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:
1)
да је подносилац пријаве:
–
власник објекта, или
–
ако подносилац пријаве није власник, онда
да подносилац пријаве има пријаву боравка на
адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је
потребно уз пријаву поднети писану сагласност
власника објекта
2)
да је објекат настањен и уз пријаву
приложити копију рачуна за електричну енергију
где се види да је потрошња електричне енергије у
објекту у претходном месецу минимално 30 kwh.
3)
да је стамбена заједница уписана у
одговарајући регистар,
4)
не прихватају се трошкови радова, набавке
материјала и опреме који настану пре првог обиласка
Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
5)
и други услови у складу са јавним позивом
за домаћинства.
Уколико има више од једног власника
породичне куће, потребно је доставити сагласност
осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник
породичне куће, потребно је доставити сагласност
власника.
Садржај Јавног позива за крајње кориснике
(домаћинства и стамбене заједнице)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог Правилника
садржи:
1)
правни основ за расписивање јавног позива,
2)
циљеве преузете из Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације
на
територији јединице локалне самоуправе,
3)
финансијски оквир,
4)
намену средстава,
5)
број мера за које један корисник може да
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конкурише,
6)
услове за учешће на конкурсу,
7)
листу директних корисника преко којих се
реализују мере,
8)
документацију коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,
9)
начин на који Град Пожаревац пружа
додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве
у припреми и подношењу пријаве,
10)
начин и рок подношења пријаве,
11)
поступак одобравања средстава,
12)
начин објављивања одлуке о остваривању
права на бесповратна средства грађанима и
стамбеним заједницама за спровођење мера
енергетске санације по јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње кориснике(
домаћинства и стамбене заједнице)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:
1)
потписан и попуњен Пријавни образац
за суфинасирање мера енергетске ефикасности
(Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју
се конкурише и о стању грађевинских(фасадних)
елемената и грејног система објекта;
2)
фотокопије личних карата или очитане
личне карте за сва физичка лица која живе на адреси
породичне куће за коју се подноси пријава. За
малолетне лица доставити фотокопије здравствених
књижица;
3)
фотокопију рачуна за утрошену електричну
енергију за стамбени објекат за који се конкурише
за последњи месец, ради доказа да се живи у
пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се
да минимална потрошња не може бити мања од 30
kWh месечно);
4)
потврда о могућности прикључења на
гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за
набавку котла на природни гас);
5)
предмер и предрачун/ профактура за опрему
са уградњом издата од привредног субјекта са
листе директних корисника (привредних субјеката)

5.мај 2022.

(Прилог 2) коју је објавило/ла Град Пожаревац;
6)
изјава о члановима домаћинства са
фотокопијом личних карата за сваког члана
домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
7)
потписана изјава о сагласности да орган за
потребе поступка може извршити увид, прибавити
и обрадити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су неопходни у
поступку одлучивања.(Прилог 3)
Пријава коју на јавни позив подносе
стамбене заједнице нарочито садржи:
1)
потписан и попуњен Пријавни образац
за суфинасирање мера енергетске ефикасности
(Прилог 1А), са попуњеним подацима о мери за коју
се конкурише и о стању грађевинских(фасадних)
елемената и грејног система објекта;
2)
фотокопију рачуна за утрошену електричну
енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се
конкурише за последњи месец, ради доказа да
власници живи у пријављеном стамбеном објекту
(препоручује се да минимална потрошња не може
бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за
минимум 50% станова у згради);
3)
доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
4)
сагласност
стамбене
заједнице
за
предложену меру;
5)
листа чланова стамбене заједнице са
фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене
заједнице са јасно видљивом адресом становања;
6)
списак свих станара стамбене зграде са
копијама личне карте где се види адреса становања;
7)
потврда о могућности прикључења на
гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;
8)
предмер и предрачун/ профактура за опрему
са уградњом издата од привредног субјекта са
листе директних корисника (привредних субјеката)
(Прилог 2) коју је објавио/ла Град Пожаревац;
9)
потписана изјава о сагласности да орган за
потребе поступка може извршити увид, прибавити
и обрадити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су неопходни у
поступку одлучивања; (Прилог 3)
10)
одобрен захтев за прикључење на даљински
систем грејања, уколико се стамбена заједница
пријављује за меру из члана 6. став 2. тачка 9) која се
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односи на уградњу нове цевне мреже, грејних теларадијатора и пратећег прибора;
11)
и друга документа у складу са Јавним
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања; (Прилог
позивом.
3)
10)
одобренће захтев
за прибављање
прикључење на даљински систем грејања, уколико се
Град
Пожаревац
обезбедити
стамбена
заједница
пријављује
информације по службеној дужностиизвод из за меру из члана 6. став 2. тачка 9) која се
односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег
листа непокретности
прибора;
11) и друга
документа
у складу са Јавним позивом.
Члан
25.

Град Пожаревац ће обезбедити прибављање информације по службеној
Право учешћа на јавном позиву немају:
дужностиизвод из листа непокретности
власници посебних делова стамбенопословног објеката који не служе за становање Члан 25.
власници стамбених објеката који су у
претходне
две године
после достављања
Решења
Право учешћа
на јавном
позиву немају:
- власници
посебних
делова
стамбено-пословног објеката који не служе за
о додели
бесповратних
средстава
за сличне
становање
активности одустали од спровођења активности.
- власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања
Решења
доделикрајњих
бесповратних
Критеријуми
за изборопројеката
корисника средстава за сличне активности одустали од
спровођења
активности.
(породичне
куће, станови
и стамбене заједнице)
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови и
Члан 26.
стамбене заједнице)
Поступак за оцењивање пристиглих пријава
Члан 26.
и избор корисника средстава вршиће
се на основу
листе
приоритета пристиглих
састављене пријава и избор корисника средстава вршиће
Поступак
за оцењивање
се
на
основу
листе
приоритета
састављене
бодовањем према следећим критеријумима:
бодовањем према следећим критеријумима:

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач.3), 4) и 5)
Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова
термичког омотача према негрејаномпростору(стамбених зграда и породичних
кућа)
Број бодова
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом
Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

50
40
30
10

Број бодова
20
15
10
0
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Број бодова
Постојећи начин грејања на*:
20
Угаљ/ лож уље,/мазут
15
Електрична енергија
10
Дрво
0
Природни гас/пелет/систем даљинског грејања
К фактор заузетости површине за станове
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20

5
4,5
4
3,5
3

20≤К≤22,5
22,5≤К≤25

2,5
2
1

К>25
К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25
25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
5
Средства су коришћена у последње три године
0
*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину
станова
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које
обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 1) и 2)
Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама
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(стамбеним зградама, породичним кућама и становима )
Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
30
10

20
15
10
0

Број бодова
Постојећи начин грејања на*
20
Угаљ/ лож уље,/мазут
15
Електрична енергија
10
Дрво
0
Природни гас/пелет/даљинско грејање
К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
10≤К<12,5
12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20

5
4,5
4
3,5
3

20≤К≤22,5
22,5≤К≤25

2,5
2

К>25

1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25

5
4,5
4
3,5
3

25≤К≤27,5
27,5≤К≤30

2,5
2
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К>30
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1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
5
Средства су коришћена у последње три године
0
* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне
столарије који се односи на већину станова
Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које
обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 7), 8), 9) и 10)
Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне
мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора, и набавка и уградња
топлотних пумпи
Постојећи начин грејања на*
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање

Број бодова

Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом
ПВЦ, алуминијум

Број бодова

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

Број бодова

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом
Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

50
40
20
5

5
10
15
20

5
10
15
20

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног
објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
Број бодова
К<10
10≤К<12,5

5
4,5
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12,5≤К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20

4
3,5
3

20≤К≤22,5
22,5≤К≤25
К>25

2,5
2
1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25

5
4,5
4
3,5
3

25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
Средства су коришћена у последње три године
* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања
станова

5
0
који се односи на већину

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске
ефикасности из члана 6. став 2. тачка 11)
Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему
потрошне топле воде за породичне куће
Постојећи начин грејања на:
Угаљ/ лож уље,/мазут
Електрична енергија
Дрво
Природни гас/пелет/даљинско грејање
Постојеће карактеристике спољне столарије*
Дрвени, једноструки са једним стаклом
Дрвени, двоструки са размакнутим крилима
Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

Број бодова
50
40
20
5
Број бодова
5
10
15
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ПВЦ, алуминијум
Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта
Спољни зидови и кров без термичке изолације

5.мај 2022.

20
Број бодова

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом
Спољни зидови и кров са термичком изолацијом

5
10
15
20

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5
17,5≤К<20
20≤К<22,5
22,5≤К<25

5
4,5
4
3,5
3

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом

25≤К≤27,5
27,5≤К≤30
К>30

2,5
2
1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
Број бодова
Средства нису коришћена у последње три године
5
Средства су коришћена у последње три године
0
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и
бројЈавним
бодова
по поткритеријумима,
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру
позивом
се одређује максимални
појединих
критеријума.
број
бодова по сваком
од критеријума и број бодова
Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих
по поткритеријумима,
ако су поткритеријуми
корисника
Укупан максимални
број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима
дефинисани
у
оквиру
појединих
критеријума.
примењеним на поједини Програм не може прећи 100.
Укупан
максимални
број бодова
по свим
27.
Уколико
се за грејање
користе
два или више различитихЧлан
енергената,
број бодова
критеријумима и поткритеријумима примењеним
се рачуна као аритметичка средина бодова за наведене
енергенте.и рангирање пројеката
на поједини Програм не може прећи 100.
Оцењивање
Приликом
бодовања
столарије
на
објекту
на
коме
вишезаједница,
врста столарије
Уколико се за грејање користе два или више
домаћинставасеи налази
стамбених
врши се
бодоваћеенергената,
се прозори
чија
је укупна
површина
највећа. критеријума из члана 26.
различитих
број
бодова
се рачуна
као
применом
аритметичка
средина бодова
за наведене
и у имају
складу
Уколико
се два
захтеваенергенте.
оцене са истимКомисија
бројем разматра
бодова,пријаве
предност
Приликом
бодовања
столарије
на
објекту
на
коме
се
са
условима
из
члана
26.,
утврђује
јединствену
подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи.
налази више
врста столарије
бодоваће
се прозори
листуодговарајући
крајњих корисника
за све
За стамбене
заједнице
потребно
је да прелиминарну
сваки стан ранг
попуни
образац
чија је укупна површина највећа.
мере енергетске ефикасности из јавног позива на
којиУколико
ће се сабрати
за сваку стамбену зграду иоснову
наћи његова
средња вредност.
се два захтева оцене са истим
бодовања према критеријумима из члана 26.
бројем бодова, предност имају подносиоци пријава
овог правилника.
чији је фактор искоришћавања површине К мањи.
Листу из става 2. овог члана Комисија
За стамбене заједнице
потребно
је
да
сваки
стан
објављује
огласнојкорисника
табли Града Пожаревца и
Оцењивање, утврђивање листе и избор на
крајњих
попуни одговарајући образац који ће се сабрати
званичној интернет страници Града Пожаревца.
за сваку стамбену зграду и наћи његова средња
Члан 27. Подносиоци пријава имају право увида у
вредност.
поднете пријаве и приложену документацију по

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се
применом критеријума из члана 26.
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утврђивању листе из става 2. овог члана у року од
три дана од дана објављивања листе у складу са
ставом 3. овог члана.
На листу из става 2. овог члана подносиоци
пријава имају право приговора Комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се
подноси на писарницу ЈЛС.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на листу из става 2. овог члана као и
да донесе одлуку о приговору, која мора бити
образложена, у року од 15 дана од дана његовог
пријема и на основу донетих одлука донесе
ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог члана
Комисија врши теренски обилазак ради увида у
стање стамбених објеката са те листе закључно
са редним бројем подносиоца пријаве до којег су
обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског
обиласка из става 7. овог члана утврдила да је
подносилац пријаве дао неистините податке у
пријави Комисија га елиминише из ревидиране
прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога
није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно
присуство подносиоца захтева комисија сачињава
записник у два примерка, при чему један остаје
подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У
записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене
у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео
приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог
члана комисија сачињава коначну листу крајњих
корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија објављује
на огласној табли Града Пожаревца и званичној
интернет страници Града Пожаревца.
На листу из става 10. овог члана подносиоци
пријава код којих је извршен теренски обилазак,
имају право приговора Комисији у року од осам
дана од дана објављивања коначне листе крајњих
корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из
става 10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема
приговора и након одлучивања по свим приговорима
сачини коначну листу крајњих корисника.
Градско веће Града Пожаревца доноси
Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим
корисницима за спровођење мера енергетске
санације, на основу чега се закључују уговори.
Исплата средстава
Члан 28.
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Град Пожаревац ће вршити пренос средстава
искључиво директним корисницима, а не крајњим
корисницима, након што појединачни крајњи
корисник изврши уплату директном кориснику
целокупну
своју обавезу и након завршетка
реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном
кориснику је потврда Комисије да су радови изведени
како је предвиђено предмером и предрачуном који
је грађанин предао када се пријавио за меру као и
у складу са записником Комисије приликом првог
изласка.
Крајњи Корисник мора имати уредну
документацију (рачуне и атесте) које ће доставити
надлежној комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјектима у
складу са закљученим уговором. Крајњи корисник
ће сам сносити трошкове изведених радова који
буду већи од износа субвенције наведене у чл.6
(максималног износа учешћа ЈЛС).
Контролу извршења уговорених обавеза
извршиће надлежни органи који су задужени за
енергетику, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени у
складу са предмером и предрачуном који је крајњи
корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће
уплатити средства додељена јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не
може да реализује набавку од одабраног директног
корисника, има право да изврши набавку од другог
директног корисника са листе и да о томе, пре
реализације набавке, обавести Комисију и достави
јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не
може бити већи од одобреног.
VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 29.
Комисија припрема Завршни извештај о
спроведеним мерама енергетске санације и подноси
га Градском већу.
Јавност се информише о реализацији мера
енергетске санације преко локалних медија и
интернет странице Града Пожаревца.
Завршни извештај о спроведеним мерама
енергетске санације, који посебно садржи
информације о спроведеним активностима и
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утрошеним финансијским средствима, уочене
недостатке у имплементацији активности и њихове
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу
емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси
се Градском/Општинском већу и објављује на
интернет страници.
Директни корисници средстава који
изводе радове на енергетској санацији дужни су
да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу
реализације активности и увид у сву потребну
документацију.
Објављивање
Члан 30.
Подаци и акти које Комисија објављују на
званичној интернет страници Града Пожаревца,
морају се објавити и на огласној табли Града
Пожаревца.
Чување документације
Члан 31.
Градска управа Града Пожаревца има
обавезу да чува комплетну документацију насталу у
поступку суфинансирања мера енергетске санације
у складу са важећим прописима.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о суфинансирању мера
побољшања енергетске ефикасности стамбених
зграда, породичних кућа и станова у Граду
Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“,
број 2/22).
У Пожаревцу, 27. априла 2022. године		
Број 09-06-54/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

с.р.
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Градско веће Града Пожаревца је, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, разматрало
Правилник о раду дистрибутивног система топлотне
енергије, бр. 1478/2-2 од 21.03.2022. године, усвојен
Одлуком Надзорног одбора бр. 1478-2 од 21.03.2022.
године, са Изјашњењем Одељења за комуналне
делатности и енергетику, бр. 08-352-188/2022
од 20.04.2022. године, па је на основу члана 27.
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом („Сл. гласник Града Пожаревца“, број
4/09 и 3/17), члана 82. став 1. тачка 1) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19) и члана 26. став
1. и став 5. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело следећи
ЗАКЉУЧАК
1- ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник
о раду дистрибутивног система топлотне енергије,
бр. 1478/2-2 од 21.03.2022. године, усвојен Одлуком
Надзорног одбора бр. 1478-2 од 21.03.2022. године.
2- ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење за послове
органа Града и информационе технологије, да овај
Закључак и Правилник о раду дистрибутивног
система топлотне енергије, бр. 1478/2-2 од
21.03.2022. године, усвојен Одлуком Надзорног
одбора бр. 1478-2 од 21.03.2022. године, објави
у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на
званичној интернет страници Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 28. априла 2022. године
Број 09-06-55/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић,
дипл. инжењер електротехнике, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 10/13, 142/14, 103/15
и 101/16), члана 7. став 6. Одлуке о образовању
буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 3/15 и 9/19) и на основу члана 82.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“,бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и
члана 26. став 1. и 6. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело
ПРАВИЛНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују начин
рада, одлучивања, задаци и друга питања од значаја
за рад Комисије за израду и праћење реализације
програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града
Пожаревца (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Градско веће града Пожаревца (у даљем
тексту: Градско веће) посебним решењем образује
Комисију, којим се одређују њени задаци, састав и
висина накнаде за рад чланова Комисије.
Члан 3.
Комисија има 9 чланова.
У састав Комисије именују се чланови из реда
запослених у Градској управи града Пожаревца,
правне, економске или пољопривредне струке, и
лица из области пољопривреде и руралног развоја.
Из редова чланова Комисије Градско веће
именује председника и заменика председника.
Радом комисије руководи председник, а у
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случају његове спречености да обавља дужност и
одсуства замењује га заменик председника.
Члан 4.
Комисија доноси предлоге одлука на
седницама.
Седницу Комисије сазива председник .
Комисија пуноважно одлучује ако седници
присуствује више од половине чланова Комисије.
Комисија доноси предлоге одлука већином
гласова од укупног броја присутних чланова.
Један од чланова Комисије из реда запослених
из Градске управе града Пожаревца води записник о
раду Комисије.
Члан 5.
Комисија обавља послове на изради предлога
и праћењу реализације Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја града Пожаревца (у даљем тексту
: Програм).
Комисија има следеће задатке:
- да изради предлог годишњег
Програма, који се доставља Градском већу
на утврђивање, а по утврђивању га веће
доставља надлежном Министарству на
сагласност,
- да
предлаже
критеријуме
за
коришћење средстава Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој града
Пожаревца ( у даљем тексту: Буџетски фонд)
и да изради предлог конкурса или јавног
позива за расподелу средстава Буџетског
фонда), који се достављају Градском већу на
сагласност,
- да спроведе поступак конкурса или
јавног позива,
- да након спроведеног поступка
оглашавања, састави предлог ранг-листе у
којој предлаже будуће кориснике и износ
средстава Буџетског фонда, који ће им
бити додељен на коришћење и доставља
је Градском већу града Пожаревца, на
утврђивање,
- да прати реализацију утрошака
одобрених средстава и о томе периодично
извештава Градско веће,
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- да даје мишљење Градском већу
по захтевима, који се односе на одобрење
додатних средстава из Буџетског фонда,
- да даје предлоге одлука Градском
већу на даљу надлежност,
- да благовремено Градском већу
подноси Извештај о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији града
Пожаревца, који се након усвајања од
стране Градског већа, подноси надлежном
Министарству до 31. марта текуће године за
претходну годину,
- да предлаже измене и допуне
Правилника о раду Комисије и других аката
везаних за рад комисије и Буџетског фонда,
- да
предлаже
Градском
већу
опредељивање средстава за рад Комисије,
- да обавља и друге послове по налогу
Градског већа.
Члан 6.
Подстицаји за подршку инвестиција у
пољопривредној производњи (у даљем тексту:
подстицаји), врше се у складу са Програмом, на
основу конкурса или јавног позива, које објављује
Комисија, након добијене сагласности на садржину
истих од стране Градског већа.
Садржина конкурса или јавног позива зависи
од врсте подстицаја за које се опредељују средства,
с тим што исти обавезно морају да садрже врсту
подстицаја, критеријуме за доделу подстицаја,
документацију коју морају да поднесу подносиоци
пријава, рок за подношење пријаве и друге потребне
информације у складу са овим Правилником.
Члан 7.
Конкурс или јавни позив се објављује на
огласној табли Градске управе града Пожаревца,
званичном сајту града Пожаревца и у локалном
листу који се издаје на територији града Пожаревца.
Члан 8.
Конкурс може бити отворен најмање 7, а
најдуже 45 дана од дана објављивања.

5.мај 2022.

Заинтересована лица за конкурс, пријаву
подносе у писаној форми, у затвореном омоту, са
напоменом „За конкурс за расподелу средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
града Пожаревца-не отварати и са назначењем
назива конкурса“, непосредно на писарници Градске
управе града Пожаревца, улица Дринска бр. 2 или на
пошти, препорученом пошиљком.
Члан 9.
Рок за пријаву по јавном позову одређује
се за сваки појединачан јавни позив, по предлогу
Комисије, уз сагласност Градског већа.
Заинтересована лица по јавном позиву, пријаву
подносе у писаној форми, непосредно на писарници
Градске управе града Пожаревца, улица Дринска бр.
2 или на пошти, препорученом пошиљком.
Члан 10.
Пријава из члана 8. и члана 9. овог
Правилника подноси се на обрасцу: „Пријава за
коришћење подстицаја за подршку инвестиција
у пољопривредној производњи“, који се налази
на сајту града Пожаревца и у писарници Градске
управе.
Образац пријаве на конкурс или јавни позив
прописује Комисија и мора да садржи:
- основне податке о подносиоцу пријаве и
- друге податке и документа, који су наведени
у конкурсу или јавном позиву.
Документа која се достављају уз образац
пријаве за коришћење подстицаја морају да гласе на
подносиоца пријаве.
Приликом расписивања конкурса Комисија
утврђује која документа морају бити приложена
у оригиналу или овереној фотокопији, а која у
фотокопији.
Уколико се документа предају у фотокопији
подносилац је дужан да, по захтеву Комисије, исте
достави у оригиналу Комисији на увид, што се
записнички констатује од стране председника или
заменика Комисије.
Пријава по конкурсу или јавном позиву
мора да буде потписана од стране подносиоца или
овлашћеног лица подносиоца.
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Члан 11.
Комисија ће одбацити следеће пријаве:
−
неблаговремене и непотпуне
пријаве,
−
пријаве упућене факсом или
електронском поштом,
−
пријаве чији подносилац
или члан породичног домаћинства, није
извршио своје досадашње обавезе према
граду Пожаревцу из предходног периода,
а у вези пројеката у пољопривреди које
је град Пожаревац финансирао односно
суфинансирао.
Члан 12.
Комисија може да предложи Градском већу,
да се обављање одређених послова везаних за
спровођење конкурса за доделу средстава, може
поверити удружењима, пословним банкама или
другим институцијама, под условом да исти
учествују са делом сопствених средстава.
Члан 13.
Право на коришћење подстицаја, под условима
утврђеним овим правилником, имају корисници у
складу са Законом.
Право на коришћење подстицаја немају
чланови Комисије, нити чланови њихових
породичних домаћинстава.

Члан 14.
Корисници средстава остварују право на
подстицаје под следећим условима:
1)
да су уписани у одговарајући
Регистар надложнег органа, које се налази у
активном статусу,
2)
да је место пребивалишта
или седишта на територији града Пожаревца;
3)
да нема евидентираних
доспелих неизмирених дуговања према
граду Пожаревцу, из области пољопривреде,
по основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита,

5.мај 2022.

4)
да се средства наменски
користе и не отуђују, нити дају другом лицу
на коришћење, у периоду од 5 (пет) године,
од дана добијања средстава,
5)
да су за одобрена средства
у предходној години, достављен извештај
буџетском
инспектору
о
наменском
коришћењу истих, за програме којима се по
конкурсу то захтева.

Члан 15.
Отварање пријава по конкурсу или јавном
позиву врши Комисија, као и њихову обраду
провером података из приложене документације и
службених евиденција.
Проверу података предметне инвестиције,
врши Комисија записнички изласком на терен.
Комисија разматра пријаве на основу
критеријума утврђених у конкурсу или јавном позиву
и саставља предлог ранг-листе, у којој предлаже
будуће кориснике и износ средстава Буџетског
фонда, који ће им бити додељен на коришћење.
Предлог ранг-листе се објављује званично на
огласној табли Градске управе града Пожаревца као
и на сајту града Пожаревца.
На предлог ранг-листе учесници конкурса
имају право приговора у року од 8 дана од дана
објављивања. Приговор се подноси Комисији у
писаној форми непосредно на писарници Градске
управе града Пожаревца, улица Дринска бр. 2 или
на пошти, препорученом пошиљком.
О
изјављеним
приговорима
одлучује
Комисија.
Комисија саставља предлог коначне ранглисте и доставља је Градском већу на утврђивање.
Уколико број пријава за подстицаје и висина
тражених средстава, не прелази износ опредељених
средстава, предлог ранг-листе се неће објављивати,
у смислу става 3 овог члана;
Члан 16.
Градско веће утврђује коначну ранг-листу
будућих корисника и износ средстава који им
се додељује, након чега Градоначелник града
Пожаревца закључују појединачне уговоре или
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доноси појединачна решења
подстицаја о исплати.

са

корисницима

Основ за исплату средстава је Уговор или
појединачно решење.

Члан 17.
Висина подстицаја се утврђују у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди
и руралном развоју, односно Програмом којим се
уређује расподела подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју града Пожаревца.
Ако је по јавном позиву, поднето више пријава,
при исплати предност има лице које није добило
подстицаје у предходној години и према условима
конкурса.
У односу на основу остала пријављена лица,
која нису обухваћена ставом 2. овог члана, предност
имају корисници, који уложе више средстава као
сопствено учешће.
Члан 18.
Корисници средстава, подстицаја или
дотације, подносе извештај о реализацији програма
Градској управи, односно буџетском инспектору.
Извештај садржи податке о степену реализације
програма и утрошеним средствима.
По завршетку програма, корисник средстава
доставља завршни извештај Комисији најкасније
до 31. јануара текуће године за претходну годину, у
зависности од услова конкурса.
Члан 19.
Изузетно, Комисија може предложити
Градском већу, да се oдобри расписивање конкурса
или јавног позива за друга лица и организације,
која се баве развојем пољопривреде и села и која су
од посебног значаја за унапређивање и развој села
на територији града Пожаревца, да им се на име
подстицаја из средстава Буџетског фонда, одобре
средства за финансирање њихових програма и
активности везаних за пољопривреду и рурални
развој, а према Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја.
Поступак конкурса и јавног позива за лица

5.мај 2022.

из претходног става спроводи се у свему према
одрадбама овог Правилника.
Члан 20.
Корисник подстицаја дужан је да наменски
користи средства подстицаја.
Корисник подстицаја дужан је да врати
износ средстава које је примио на основу нетачно
приказаних података или које је ненаменски
користио, увећан за износ законске затезне камата,
почев од дана пријема средстава до коначног
враћања, у року од 30 дана од дана коначности
решења којим се утврђује обавеза корисника
подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава.
Корисник подстицаја дужан је да чува
документацију која се односи на остваривање права
на подстицаје најмање пет година од дана њихове
наплате.

Члан 21.
Комисија води Регистар подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју у који се уписују
подаци о врсти и висини оставарених подстицаја, по
кориснику подстицаја у електронском облику.

Члан 22.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије, вршиће Одељење за
локално економски развој, пољопривреду и заштиту
животне средине.
Лице које води стручне финансијске послове
Комисије, вршиће Одељење за финансије и буџет, а
за свој рад одговара наредбодавцу.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Члан 24.
Даном ступања на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник број 01-06-31/2016-10
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од 22.02.2016. године.
У Пожаревцу, 28. априла 2022. године
Број 09-06-55/2022-12
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 28. фебруара 2022. године, разматрало је
захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40457/2022 од 09. фебруара 2022. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 24. фебруара
2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20,
118/21 и 118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка
3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка
и 10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу
Пожаревац број: 09-40-457/2022 од 09. фебруара

5.мај 2022.

2022. године, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 24. фебруара 2022. године, за издвајање
додатних финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 755.000,00
динара за израду постамента споменика Миливоју
Живановићу.

II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ 14/21), са Раздела 5 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 –
Установе у култури, Програм 13 – Развој културе
и информисања, Програмска класификација 12010001 ПА:Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
196, Економска класификација 515 – Нематеријална
имовина (У оквиру Финансијског плана Центра за
културу Пожаревац за 2022. годину, на Економску
класификацију 5151 –Нематеријална имовина).

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе
у култури, Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 12010001 ПА:Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
196, Економска класификација 515 – Нематеријална
имовина (У оквиру Финансијског плана Центра за
културу Пожаревац за 2022. годину, са Економске
класификације 5151 –Нематеријална имовина).

IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије.
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V
Диспозитив овог решења објавити
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

у

У Пожаревцу, 28. фебруара 2022. године		
Број 09-06-29/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић, дипл. инжењер технологије

с.р.

6

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 28. фебруара 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број 01-40-498/2022 од 17.02.2022.
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, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.мај 2022.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 01-40498/2022 од 17.02.2022. године за обезбеђење
додатних средстава у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у износу од 200.000,00 динара на име
набавке мобилних телефона.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5
- 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 166, 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 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020001, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
178, економска класификација 512-Машине
и опрема, 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 2022. годину у
оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020001, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, економска класификација 512233
– Мобилни телефони, Извор финансирања 01Општи приходи и примања из буџета.
4. За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
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5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28. фебруара 2022. године		
Број 09-06-29/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

7

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 4. марта 2022. године,
разматрало је захтев Пожаревачке гимназије
број 03-40-531/2022 од 22.02.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 25.02.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.мај 2022.

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пожаревачке
гимназије број 03-40-531/2022 од 22.02.2022.
године, и одобравају се додатна средства у
износу од 198.200,00 динара за исплату помоћи
у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – 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 166, Економска класификација 499 –
Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 105, Економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери
осталим нивоима власти -Средње образовање у
износу од 198.200,00 динара, а у финансијском
плану Пожаревачке гимназије за 2022. годину
на Економску класификацију 4144 – Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом.
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
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класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 198.200,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Пожаревачке
гимназије за 2022. годину са Економске
класификације 4144 – Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или чланова уже породице и
друге помоћи запосленом.
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 4. марта 2022. године		
Број 09-06-32/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

8

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 4. марта 2022. године, разматрало је
захтев Народног музеја Пожаревац број: 0940-582/2022 од 25. фебруара 2022. године, за
одобрење додатних финансијских средстава,

5.мај 2022.

са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 01. марта 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног
музеја Пожаревац број: 09-40-582/2022 од 25.
фебруара 2022. године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 01. марта 2022. године,
за издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу од
87.182,00 динара на име помоћи у медицинском
лечењу запосленог или члана уже породице.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5

Страна 178 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182,
Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2022.
годину, на Економску класификацију 4144 –
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице).

5.мај 2022.

У Пожаревцу, 4. марта 2022. године		
Број 09-06-32/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 182, Економска
класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2022. годину,
са Економске класификације 4144 – Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

9

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 10. марта 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број 08-40-557/2022 од 03.03.2022.
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, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број 08-40557/2022 од 03.03.2022. године за обезбеђење
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5.мај 2022.

додатних средстава у Финансијском плану
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину у износу од 1.500.000,00 динара са ПДВом (1.250.000,00 без ПДВ-а) на име реализације
јавне набавке остале опште услуге - Скела у
Брежану.

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру
Раздела 5 - 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 166, Економска
класификација 499 - Средства резерве,
Извор финансирања 01 - Општи приходи и
примања буџета и иста се могу распоредити
у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, Програмска класификација
0701-0002, Програмска активност – Управљање
и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
Функција 451 – Друмски саобраћај, Позиција
91, Економска класификација 423 - Услуге
по уговору, Извор финансирања 01 - Општи
приходи и примања из буџета.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, Програмска
класификација
0701-0002,
Програмска
активност – Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 –
Друмски саобраћај, Економска класификација
423911 – Остале опште услуге – Скела у
Брежану, 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.

У Пожаревцу, 10. марта 2022. године		
Број 09-06-35/2022-4

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електр.
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 10. марта 2022. године,
разматрало је захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 09-40-649/2022 од
07.03.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 07.03.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 180 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке
организације Града Пожаревца број: 09-40649/2022 од 07.03.2022. године, за одобрење
додатних, финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 56.430,00
динара за плаћање судске таксе.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-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
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета и иста распоредила
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција
473 – Туризам, Позиција 241, Економска
класификација 482-Порези, обавезне таксе,
казне и пенали (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину на Економску класификацију
4822-Обавезне таксе).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 4 – Туристичка организација, Програм
4 – Развој туризма, Програмска класификација
1502-0001, ПА Управљање развојем туризма,
Функција 473 – Туризам, Позиција 241,
Економска
класификација
482-Порези,
обавезне таксе, казне и пенали (У оквиру
Финансијског плана Туристичке организације

5.мај 2022.

Града Пожаревца за 2022. годину са Економске
класификације
4822-Обавезне
таксе).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Туристичка организација
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 10. марта 2022. године		
Број 09-06-35/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној дана 10. марта 2022. године,
разматрало је захтев Службе за заједничке
послове Градске управе Града Пожаревца
број 010-40-660/2022 од 08.03.2022. 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, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута

Страна 181 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за
заједничке послове Градске управе Града
Пожаревца број 010-40-660/2022 од 08.03.2022.
године за обезбеђење додатних средстава у
Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину у износу од
770.000,00 динара са ПДВ-ом на име реализације
набавке два санитетска возила за Службу хитне
медицинске помоћи (једно за Пожаревац, друго
за Костолац).
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5
- 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 166, Економска класификација
499 - Средства резерве, Извор финансирања
01 - Општи приходи и примања буџета и
иста се могу распоредити у оквиру Раздела
5 - Градска управа, Програм 12 – Здравствена
заштита, Програмска класификација 18010001, Програмска активност – Функционисање
установа примарне здравствене заштите,
Функција 760 – Здравство некласификовано
на другом месту, Позиција 123, економска
класификација 512 – Машине и опрема, Извор
финансирања 01 - Општи приходи и примања
из буџета.

5.мај 2022.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Програма 12 – Здравствена заштита,
Програмска
класификација
1801-0001,
Програмска активност – Функционисање
установа примарне здравствене заштите,
Функција 760 – Здравство некласификовано на
другом месту, Извор финансирања 01 - Општи
приходи и примања из буџета, економска
класификација
512115-Теренска
возиланабавке два санитетска возила за Службу хитне
медицинске помоћи (једно за Пожаревац, друго
за Костолац).
4. За реализацију овог решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

у

У Пожаревцу, 10. марта 2022. године		
Број 09-06-35/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 16. марта 2022. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Забела “ број: 11-40534/2022 од 22.02.2022. године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-534/22 од 09.03.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Забела“ број: 11-40-534/2022 од 22.02.2022.
године и одобравају се додатна средства за
кречење и сређивање просторија у износу од
220.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-

5.мај 2022.

0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 175, Економска класификација 425Текуће поправке и одржавање (у Финансијском
плану Месне заједнице „Забела“ за 2022. 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
1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
175, Економска класификација 425- Текуће
поправке и одржавање (у Финансијском плану
Месне заједнице „Забела“ за 2022. 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.
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V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. марта 2022. године		
Број 09-06-36/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 16. марта 2022. године,
разматрало је захтев Службе за заједничке
послове Градске управе Града Пожаревца
број 010-40-742/2022 од 09.03.2022. 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, 149/20
и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће

5.мај 2022.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за
заједничке послове Градске управе Града
Пожаревца број 010-40-742/2022 од 09.03.2022.
године за обезбеђење додатних средстава у
Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину у износу од
200.000,00 динара на име осталих услуга
штампања-редовно.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5
- 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 166, Економска класификација 499
- Средства резерве, Извор финансирања 01 Општи приходи и примања буџета и иста се
могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020001, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција
146, економска класификација 423-Услуге
по уговору, 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 2022. годину у
оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020001, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функционална класификација 130 – Опште
јавне услуге, економска класификација 423419
– Остале услуге штампања-редовно, 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
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

у

У Пожаревцу, 16. марта 2022. године		
Број 09-06-36/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 21. марта 2022. године, разматрало
је захтев Школе за основно и средње музичко
образовање број 03-40-794/2022 од 16.03.2022.
године за обезбеђење додатних средстава са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
17.03.2022. године, те је на основу 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.
закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
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 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће

5.мај 2022.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Школе за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ Пожаревац број 03-40-794/2022
од 16.03.2022. године и одобравају се додатна
средства у износу од 66.000,00 динара за
трошкове путовања ученика.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – 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 166, Економска класификација 499 –
Средства резерве, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 105, Економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру
Финансијског плана Градске управе Града
Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти -Средње образовање у износу
од 66.000,00 динара, а у оквиру Финансијског
плана Школе за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац за
2022. годину на Економску класификацију 4224
– Трошкови путовања ученика.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
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Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину са Економске класификације 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Средње образовање у износу од 66.000,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Школе
за основно и средње музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију 4224 – Трошкови
путовања ученика.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 21. марта 2022. године		
Број 09-06-37/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

5.мај 2022.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 21. марта 2022. године,
разматрало је захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 03-40-817/2022 од
18.03.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 18.03.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке
организације Града Пожаревца број: 03-40817/2022 од 18.03.2022. године, за одобрење
додатних, финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 628.815,00
динара за за куповину и монтажу десет јарбола
за заставе на три локације.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм
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15-Опште
услуге
локалне
самоуправе,
Програмска
класификација
0602-0009,
Програмска активност: Текућа буџетска
резерва, Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета и иста распоредила
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
54.375,00 динара, Позиција 240,
Економска
класификација
426-Материјал
(У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2022.
годину
на
Економску
класификацију
4261-Административни материјал),
128.400,00 динара, Позиција 237,
Економска класификација 423-Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину на Економску класификацију
4239-Остале опште услуге),
446.040,00 динара, Позиција 242/1,
Економска класификација 512-Машине и опрема
(У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2022. 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
4 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
54.375,00 динара, Позиција 240,
Економска
класификација
426-Материјал
(У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2022.
годину
са
Економске
класификације

5.мај 2022.

4261-Административни материјал),
128.400,00 динара, Позиција 237,
Економска класификација 423-Услуге по
уговору (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину са Економске класификације
4239-Остале опште услуге),
446.040,00 динара, Позиција 242/1,
Економска класификација 512-Машине и опрема
(У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 5129-Опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Туристичка организација
Града Пожаревца.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 21. марта 2022. године		
Број 09-06-37/2022-2-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 09-06-37/2022-3
У Пожаревцу, 21. марта 2022. године

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
5.

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

78.972,00
УКУПНО:

130
0602-0001

425114

Радови на крову/Отклањање оштећења
у становима број 13,14 и 16 стамбене
зграде у улици 27. априла 2Б у
Пожаревцу

78.972,00

Износ у
динарима
Извор
финансирања
Економска
клас.
Функција

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца,
број: 16-351-1420/2021 од 24.12.2021. године,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца од 18.3.2022.
године, за обезбеђење додатних финансијских
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства у
укупном износу од 78.972,00 динара за извођење
радова на отклањању оштећења у становима
број 13, 14 и 16 стамбене зграде у улици 27.
априла 2Б у Пожаревцу.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру
Раздела 5–Градска управа, Програма 15–
Опште услуге локалне самоуправе, Програмске

01

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:

Програмска
класификација

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.мај 2022.

класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функције 160–Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиције
166, Економске класификације 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела
5 – 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 148, Извора
финансирања 01 – Општи приходи и примања
буџета, Економске класификације 425 – Текуће
поправке и одржавање.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

1.
ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца, број: 16351-1420/2021 од 24.12.2021. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца од 18.3.2022. године, за обезбеђење додатних финансијских средстава, и
ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном износу од 78.972,00 динара за извођење радова на
отклањању оштећења у становима број 13, 14 и 16 стамбене зграде у улици 27. априла 2Б у
Пожаревцу.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру
Раздела 5–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 166, Економске класификације 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – 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 148, Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, Економске
класификације 425 – Текуће поправке и одржавање.

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 21. марта 2022. године, разматрало је
захтев Службе за инвестиције Градске управе
Града Пожаревца, број: 16-351-1420/2021 од
24.12.2021. године, за обезбеђење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 18.3.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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) члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће

Назив конта
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Р ЕШЕЊ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
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4. За реализацију Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

у

У Пожаревцу, 21. марта 2022. године		
Број 09-06-37/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 21. марта 2022. године, разматрало је
захтев Службе за инвестиције Градске управе
Града Пожаревца, број: 16-351-172/2022 од
04.3.2022. године, за обезбеђење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 17.3.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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) члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће

5.мај 2022.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца,
број: 16-351-172/2022 од 04.3.2022. године,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца од 17.3.2022.
године, за обезбеђење додатних финансијских
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства
у укупном износу од 44.265,00 динара за
реализацију пројекта: Пуштање у режим рада
слободне зоне “Смедерево” на подручју Града
Пожаревца-Радови на ограђивању слободне
зоне “Смедерево”.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру
Раздела 5–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
166, Економске класификације 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– 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 157, Извора финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета, Економске
класификације 512 – Машине и опрема.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:

класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – 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,
Страна
189 - Број
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
2022.
Позиције
157,7 Извора финансирања
01 – Општи
приходи
и примања буџета,5.мај
Економске
класификације 512 – Машине и опрема.
3.
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска
класификација

Функција

0602-0001

130

4.

Економска
клас.

512932

Назив конта
Пуштање у режим рада слободне зоне
"Смедерево" на подручју Града
Пожаревца-Радови на ограђивању
слободне зоне "Смедерево"

Извор
финансирања

Износ у
динарима

01

44.265,00

УКУПНО:

44.265,00

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града

4. За реализацију Решења задужује се Одељење
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
Пожаревца.
за буџет и финансије Градске управе Града
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Пожаревца.
Градског
већа Града
Пожаревца („Службени
5.
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику
Града Пожаревца“.
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
5.У Пожаревцу,
Диспозитив 21.
овог
решења
објавити у
и 3/17) и чланаБрој
23. 09-06-37/2022-4
Одлуке о буџету Града
марта
2022. године
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
ГРАДСКО ВЕЋЕ Града
ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
У Пожаревцу, 21. марта 2022. године		
Број 09-06-37/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Р Е Ш Е Њ Е
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
Саша
Павловић,
дипл. инж. електротехнике
I
ПРИХВАТА
СЕ
ДЕЛИМИЧНО
захтев Основне школе „Десанка Максимовић“
Пожаревац број 03-40-753/2022 од 10.03.2022.
године и одобравају се додатна средства у износу
од 120.000,00 динара за израду Процене ризика
од катастрофа и План заштите и спашавања.
II
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 29. марта 2022. године, разматрало је
захтев Основне школе „Десанка Максимовић“
Пожаревац број 03-40-753/2022 од 10.03.2022.
године за обезбеђење додатних средстава са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
18.03.2022. године, те је на основу 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.
закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), са
Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 20030001 ПА: Реализација делатности основног
образовања, Функција 912 – Основно

Страна 190 - Број 7
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образовање,
Позиција
103,
Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 120.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Основне школе
„Десанка Максимовић“ Пожаревац за 2022.
годину на Економску класификацију 4239 –
Остале опште услуге.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 120.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Основне школе
„Десанка Максимовић“ Пожаревац за 2022.
годину на Економску класификацију 4239 –
Остале опште услуге.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.

5.мај 2022.

У Пожаревцу, 29. марта 2022. године		
Број 09-06-40/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 29. марта 2022. године, разматрало је
захтев Политехничке школе Пожаревац број 0340-814/2022 од 18.03.2022. године за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 21.03.2022. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21
– др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
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 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке
школе Пожаревац број 03-40-814/2022
од
18.03.2022. године и одобравају се додатна
средства у износу од 52.000,00 динара за плаћање
судских такси.

5.мај 2022.

463 – Трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на Економску
класификацију 4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти -Средње образовање у износу
од 52.000,00 динара, а у оквиру Финансијског
плана Политехничке школе Пожаревац за 2022.
годину на Економску класификацију 4822-Судске
таксе, Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета.).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 –
Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција
105,
Економска
класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину са Економске
класификације 4631- Текући трансфери осталим
нивоима власти -Средње образовање у износу
од 52.000,00 динара, а у оквиру Финансијског
плана Политехничке школе Пожаревац за 2022.
годину на Економску класификацију 4822-Судске
таксе, Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије

II

V

Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), са Раздела 5 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 10
– Средње образовање, Програмска класификација
2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег
образовања, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција
105,
Економска
класификација

Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 29. марта 2022. године		
Број 09-06-40/2022-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 29. марта 2022. године,
разматрало је захтев Техничке школе са домом
ученика „Никола Тесла“ Костолац број 03-40811/2022 од 18.03.2022. године за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 21.03.2022. године, те је
на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Техничке школе
са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
број 03-40-811/2022 од 18.03.2022. године и
одобравају се додатна средства у износу од
342.100,00 динара за замену столарије.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА:

5.мај 2022.

Текућа буџетска резерва, Функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4632- Капитални
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 342.100,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Техничке школе
са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
за 2022. годину на Економску класификацију
5113-Капитално одржавање зграда и објекатазамена
столарије,
Извор
финансирања
01-Општи приходи и примања буџета.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 10 – Средње образовање, Програмска
класификација 2004-0001 ПА: Реализација
делатности средњег образовања, Функција 920
– Средње образовање, Позиција 105, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
са Економске класификације 4632- Капитални
трансфери осталим нивоима власти -Средње
образовање у износу од 342.100,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Техничке школе
са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
за 2022. годину на Економску класификацију
5113-Капитално одржавање зграда и објекатазамена
столарије,
Извор
финансирања
01-Општи приходи и примања буџета.)
IV
За реализацију Решења задужује се
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Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 29. марта 2022. године		
Број 09-06-40/2022-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 11. априла 2022. године, разматрало је
захтев Основне школе „Свети Сава“ Пожаревац
број 03-40-858/2022 од 28.03.2022. године за
обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 28.03.2022.
године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће

5.мај 2022.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
„Свети Сава“ Пожаревац број 03-40-858/2022
од 28.03.2022. године и одобравају се додатна
средства у износу од 83.000,00 динара за радове
на канализацији и за молерске радове.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5 – 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 166, Економска класификација
499 – Средства резерве, и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 83.000,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Основне
школе „Свети Сава“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију 4251- Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката.)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање, Програмска
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класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022.
годину на Економску класификацију 4631Текући трансфери осталим нивоима власти
-Основно образовање у износу од 83.000,00
динара, а у оквиру Финансијског плана Основне
школе „Свети Сава“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију 4251- Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката.)
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у
Службеном гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 11. aприла 2022. године		
Број 09-06-43/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

5.мај 2022.

22

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. априла 2022. године,
разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац
број: 09-40-871/2022 од 30. марта 2022. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 01. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја
Пожаревац број: 09-40-871/2022 од 30. марта
2022. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 01. априла 2022. године, за
издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу од
69.826,00 динара на име помоћи запосленом у
случају смрти члана уже породице.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –
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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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182,
Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2022.
годину, на Економску класификацију 4143 –
Отпремнине и помоћи).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 182, Економска
класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2022. годину, са
Економске класификације 4143 –Отпремнине и
помоћи).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

5.мај 2022.

У Пожаревцу, 11. aприла 2022. године		
Број 09-06-43/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

23

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 11. априла 2022. године,
разматрало је захтев Јавне установе Спортски
центар „Пожаревац“ број: 09-40-902/2022
од 04.04.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 06.04.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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5.мај 2022.

I

III

ПРИХВАТА СЕ захтев Јавне установе
Спортски центар „Пожаревац“ број: 09-40902/2022 од 04.04.2022. године за одобрење
додатних финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 192.500,00
динара за набавку 5 фискалних уређаја и
месечну накнаду за функционисање система по
уређају.

Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 3 – Установа у области спорта, Програм
14 – Развој спорта и омладине, Програмска
класификација: 1301-0004, ПА:Функционисање
локалних спортских установа, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта,
128.500,00 динара, Позиција 228,
Економска класификација 512-Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину са Економске класификације
5122-Административни опрема),
64.000,00 динара, Позиција 220,
Економска класификација 421-Стални трошкови
(У оквиру Финансијског плана Јавне установе
Спортски центар „Пожаревац“ за 2022. годину
са Економске класификације 4214-Услуге
комуникација).

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-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
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи
и примања буџета и иста распоредила у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установа
у области спорта, Програм 14 – Развој спорта
и омладине, Програмска класификација: 13010004, ПА:Функционисање локалних спортских
установа, Функција 810 – Услуге рекреације и
спорта,
128.500,00 динара, Позиција 228,
Економска класификација 512-Машине и
опрема (У оквиру Финансијског плана Јавне
установе Спортски центар „Пожаревац“ за
2022. годину на Економску класификацију
5122-Административни опрема),
64.000,00 динара, Позиција 220,
Економска класификација 421-Стални трошкови
(У оквиру Финансијског плана Јавне установе
Спортски центар „Пожаревац“ за 2022. годину
на Економску класификацију 4214-Услуге
комуникација).

IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Јавна установа Спортски
центар „Пожаревац“ .
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11. aприла 2022. године		
\Број 09-06-43/2022-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 09-06-47/2022-6
У Пожаревцу, 14. априла 2022. године

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
5.

342.892,00
УКУПНО:

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.

342.892,00
01
130
0602-0001

511292

Комуникациони и електрични водовиПрикључак на дистрибутивни систем
електричне енергије објекта:
Пословни простор МЗ „Чачалица“
Пожаревац, ул. Пожаревачки
партизански одред бр. 75

Извор
финансирања

Износ у
динарима

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:

Назив конта

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца, број: 01-40927/2022 од 07.4.2022. године, за одобрење
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца од 08.4.2022. године, и
ОДОБРАВАЈУ се средства у укупном износу
од 342.892,00 динара за Прикључак на
дистрибутивни систем електричне енергије
објекта: Пословни простор МЗ „Чачалица“
Пожаревац, ул. Пожаревачки партизански одред
бр. 75.
2.
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,

5.мај 2022.

бр. 14/21) у оквиру Раздела 5–Градска
управа, Програма 15–Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције
160–Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиције 166, Економске
класификације 499 – Средства резерве, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Програма 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 06020001, Програмске активности: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције
156, Економске класификације 511 – Зграде
и грађевински објекти, Извора финансирања
01-Општи приходи и примања буџета.

Економска
клас.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе
Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

1.
ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца, број: 01-40-927/2022
од 07.4.2022. године, за одобрење финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца од 08.4.2022. године, и ОДОБРАВАЈУ се средства у
укупном износу од 342.892,00 динара за Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије
објекта: Пословни простор МЗ „Чачалица“ Пожаревац, ул. Пожаревачки партизански одред бр. 75.
2. Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру
Раздела 5–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 166, Економске класификације 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – 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 156, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања
01-Општи приходи и примања буџета.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће

Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 14. априла 2022. године,
разматрало је захтев начелника Градске управе
Града Пожаревца, број: 01-40-927/2022 од
07.4.2022. године, за одобрење финансијских
средстава, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 08.4.2022. године, те је на
основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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), члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће

Функција

24

Програмска
класификација
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4. За реализацију Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца.
5. Диспозитив овог решења објавити
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

у

У Пожаревцу, 14. априла 2022. године		
Број 09-06-47/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Славиша Алексић,
дипл. инжењер технологије
с.р.

25

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало је
захтев Месне заједнице „Дубравица “ број: 1140-979/2022 од 14.04.2022. године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-979/22 од 14.04.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.

5.мај 2022.

годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА
СЕ
захтев
Месне
заједнице „Дубравица“ број: 11-40-979/2022
од 14.04.2022. године и одобравају се додатна
средства за плаћање издавања огласа за закуп
просторија месне заједнице, у локалном листу
„Реч народа“, у износу од 15.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 173, Економска класификација 423Услуге по уговору (у Финансијском плану
Месне заједнице „Дубравица“ за 2022. годину
на економској класификацији 4234- услуге
информисања јавности, Извор финансирања
01-Општи приходи и примања буџета).
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III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 173, Економска класификација 423Услуге по уговору (у Финансијском плану
Месне заједнице „Дубравица“ за 2022. годину
на економској класификацији 4234- услуге
информисања јавности, 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, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

5.мај 2022.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало
је захтев Основне школе „Краљ Александар I“
Пожаревац број 03-40-952/2022 од 11.04.2022.
године за обезбеђење додатних средстава са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
12.04.2022. године, те је на основу 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.
закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
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 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе
„Краљ Александар I“ Пожаревац број 03-40952/2022 од 11.04.2022. године и одобравају
се додатна средства у укупном износу од
310.000,00 динара за трошкове такмичења и за
израду Процене ризика од катастрофа и Плана
заштите и спасавања и за испитивање услова
радне околине.
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 14/21), са
Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –

Страна 200 - Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска класификација 20030001 ПА: Реализација делатности основног
образовања, Функција 912 – Основно
образовање,
Позиција
103,
Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 310.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Основне школе
„Краљ Александар I“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију класификацији
4221 – Трошкови службених путовања у земљи
у износу од 50.000,00 дина, на Економској
класификацији 4224- Трошкови путовања
ученика у износу од 100.000,00 динара, на
Економској класификацији 4239-Остале опште
услуге у износу од 140.000,00 динара и на
Економској класификацији 4264- Материјал за
саобраћај у износу од 20.000,00 динара.)

4221 – Трошкови службених путовања у земљи
у износу од 50.000,00 дина, на Економској
класификацији 4224- Трошкови путовања
ученика у износу од 100.000,00 динара, на
Економској класификацији 4239-Остале опште
услуге у износу од 140.000,00 динара и на
Економској класификацији 4264- Материјал за
саобраћај у износу од 20.000,00 динара.)
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за буџет и финансије
V
Диспозитив овог Решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.

III
Средства из тачке I овог Решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Програм
9 – Основно образовање, Програмска
класификација 2003-0001 ПА: Реализација
делатности основног образовања, Функција 912
– Основно образовање, Позиција 103, Економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана
Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину
на Економску класификацију 4631- Текући
трансфери осталим нивоима власти -Основно
образовање у износу од 310.000,00 динара, а
у оквиру Финансијског плана Основне школе
„Краљ Александар I“ Пожаревац за 2022. годину
на Економску класификацију класификацији

5.мај 2022.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало
је захтев Месне заједнице „Пољана“ број: 1140-975/2022 од 13.04.2022. године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-975/22 од 14.04.2022.
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,
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62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Пољана“ број: 11-40-975/2022 од 13.04.2022.
године и одобравају се додатна средства за
реконструкцију крова велике сале дома културе,
у износу од 967.615,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету
Града Пожаревца за 2022. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), у оквиру
Раздела 5 - 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
166, Економска класификација 499–Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи
и примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,

5.мај 2022.

Позиција 175, Економска класификација 425Текуће поправке и одржавање (у Финансијском
плану Месне заједнице „Пољана“ за 2022.
годину на економској класификацији 4251Текуће 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
1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
175, Економска класификација 425- Текуће
поправке и одржавање (у Финансијском плану
Месне заједнице „Пољана“ за 2022. 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, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало
је захтев Месне заједнице „Дрмно“ број: 1140-991/2022 од 15.04.2022. године за одобрење
додатних средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца број: 03-40-991/22 од 15.04.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
број: 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице
„Дрмно“ број: 11-40-991/2022 од 14.04.2022.
године и одобравају се додатна средства за
плаћање судских такси у износу од 20.002,00
динара.
II
Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-

5.мај 2022.

0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 166, Економска
класификација
499–Средства
резерве,
Извор финансирања 01-Општи приходи и
примања буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне
заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 06020002, Програмска активност: Функционисање
месних заједница, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 176/1, Економска класификација 482Обавезне таксе (у Финансијском плану Месне
заједнице „Дрмно“ за 2022. годину на економској
класификацији 4822- обавезне таксе-судске
таксе, Извор финансирања 01-Општи приходи
и примања буџета).
III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења
исплатити са Раздела 5 - Градска управа, Глава
1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација
0602-0002,
Програмска
активност: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
176/1, Економска класификација 482- Обавезне
таксе (у Финансијском плану Месне заједнице
„Дрмно“ за 2022. годину на економској
класификацији 4822- обавезне таксе-судске
таксе, 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“.
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У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. априла 2022. године,
разматрало је захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 09-40-982/2022 од
14.04.2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 18.04.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18 – исправка и 10/19), 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 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.мај 2022.

I
ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке
организације Града Пожаревца број: 09-40982/2022 од 14.04.2022. године, за одобрење
додатних, финансијских средстава, и одобравају
се средства у укупном износу од 44.264,00
динара, и то 27.764,00 динара за набавку
регистар касе и 16.500,00 динара за набавку
књиге о Милошу Обреновићу.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
14/21), са Раздела 5-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
166, Економска класификација 499-Средства
резерве, Извор финансирања 01-Општи
приходи и примања буџета и иста распоредила
у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 –
Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
27.764,00 динара, Позиција 242/1,
Економска
класификација
512-Машине
и опрема (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину на Економску класификацију
5122-Административна опрема) и
16.500,00 динара, Позиција 242/2,
Економска класификација 515-Нематеријална
имовина (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину на Економску класификацију
5151-Нематеријална имовина).
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5.мај 2022.
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IV

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало је
захтев Народног музеја Пожаревац Пожаревац
број: 09-40-998/2022 од 18. априла 2022. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 19. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело

За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца и Туристичка организација
Града Пожаревца.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

V

I

Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја
Пожаревац број: 09-40-998/2022 од 18. априла
2022. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 19. априла 2022. године
за издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу од
382.000,00 динара за откуп музејских предмета.

Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава
4 – Туристичка организација, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001,
ПА Управљање развојем туризма, Функција 473
– Туризам,
27.764,00 динара, Позиција 242/1,
Економска
класификација
512-Машине
и опрема (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину са Економске класификације
5122-Административна опрема) и
16.500,00 динара, Позиција 242/2,
Економска класификација 515-Нематеријална
имовина (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца
за 2022. годину са Економске класификације
5151-Нематеријална имовина).

У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
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класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиција
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 196,
Економска класификација 515 – Нематеријална
имовина (у оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2022. годину, на
економску класификацију 5151-Нематеријална
имовина).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА: Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 196, Економска
класификација 515 – Нематеријална имовина
(у оквиру Финансијског плана Народног
музеја Пожаревац за 2022. 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“.

5.мај 2022.

У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. априла 2022. године,
разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац
број: 09-40-997/2022 од 18. априла 2022. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 19. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја
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Пожаревац број: 09-40-997/2022 од 18. априла
2022. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 19. априла 2022. године, за
издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу од
54.445,00 динара на име помоћи у медицинском
лечењу запосленог или члана уже породице.

медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице).

II

V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182,
Економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима (У оквиру Финансијског
плана Народног музеја Пожаревац за 2022.
годину, на Економску класификацију 4144 –
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 182, Економска
класификација 414 – Социјална давања
запосленима (У оквиру Финансијског плана
Народног музеја Пожаревац за 2022. годину,
са Економске класификације 4144 – Помоћ у

IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.

У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-16
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. априла 2022. године,
разматрало је захтев Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
број: 09-40-922/2022 од 06. априла 2022. године,
за одобрење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 12. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о
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раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17), и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације
Миленин дом – Галерија Милене Павловић
Барили Пожаревац број: 09-40-922/2022 од 06.
априла 2022. године, за одобрење додатних
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 12. априла 2022.
године, за издвајање додатних финансијских
средстава, и одобравају се средства у укупном
износу од 72.900,00 динара за набавку ормара
за складиштење сувенира и стручне литературе.
II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање
локалних
установа
културе, Функција 820 – Услуге културе,
Позиција 195, Економска класификација 512
– Машине и опрема (У оквиру Финансијског
плана Фондације Миленин дом – Галерија
Милене Павловић Барили Пожаревац за 2022.

5.мај 2022.

годину, на Економску класификацију 5122 –
Административна опрема).
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема (У оквиру
Финансијског плана Фондације Миленин дом –
Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
за 2022. годину, са Економске класификације
5122 – Административна опрема).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
		
Број 09-06-51/2022-17
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 19. априла 2022. године,
разматрало је захтев Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ Пожаревац број: 0340-972/2022 од 13. априла 2022. године, за
одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
18. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац број: 03-40-972/2022 од 13. априла
2022. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 18. априла 2022. године, за
издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу
од 90.000,00 динара и то: 60.000,00 динара за
куповину два фискална уређаја (Одељење у
Пожаревцу – 1 уређај и Одељење у Костолцу
– 1 уређај) и 30.000,00 динара за месечно
одржавање (интернет конекција, одржавање и
коришћење софтвера за фискализацију).

5.мај 2022.

II
Средства из тачке I овог Решења
обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање
локалних
установа
културе, Функција 820 – Услуге културе,
30.000,00
динара
Позиција
185,
Економска класификација 421 – Стални
трошкови (У оквиру Финансијског плана
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац за 2022. годину, на Економску
класификацију 4214 – Услуге комуникација)
60.000,00 Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема
(У оквиру Финансијског плана Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
2022. годину, на Економску класификацију 5122
– Административна опрема)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820 –
Услуге културе,
30.000,00
динара
Позиција
185,
Економска класификација 421 – Стални
трошкови (У оквиру Финансијског плана
Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац за 2022. годину, са Економске
класификације 4214 – Услуге комуникација)
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60.000,00 Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема
(У оквиру Финансијског плана Народне
библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за
2022. годину, са Економске класификације 5122
– Административна опрема)
IV
Задужује се
Одељење за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
да приликом израде Ребаланса 1 буџета
Града Пожаревца за 2022. годину размотри
могућности за одобрење додатних средстава
за куповину неопходних књижних полица за
Одељење периодике у Пожаревцу и Одељење у
Костолцу, у износу од 1.500.000,00 динара .
V
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
VI
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

5.мај 2022.

34

Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 19. априла 2022. године, разматрало
је захтев Историјског архива Пожаревац број:
09-40-973/2022 од 13. априла 2022. године, за
одобрење додатних финансијских средстава, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од
19. априла 2022. године, те је на основу члана
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21-др.закон ), члана 82. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19), 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. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Историјског
архива Пожаревац број: 03-40-973/2022 од 13.
априла 2022. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије од 19. априла 2022. године,
за издвајање додатних финансијских средстава,
и одобравају се средства у укупном износу од
100.000,00 динара и то: 50.000,00 динара за за
фискални уређај са хардверским и софтверским
елементима и 50.000,00 динара за месечно
одржавање (интернет конекција, одржавање
и коришћење софтвера за фискализацију и
остало).
II
Средства из тачке I овог Решења
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обезбедити из средства предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“ 14/21),
са Раздела 5 – 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
166, Економска класификација 499 – Средства
резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 2 – Установе у култури,
Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска
класификација
1201-0001
ПА:Функционисање
локалних
установа
културе, Функција 820 – Услуге културе,
50.000,00
динара
Позиција
185,
Економска класификација 421 – Стални
трошкови (У оквиру Финансијског плана
Историјског архива Пожаревац за 2022. годину,
на Економску класификацију 4214 – Услуге
комуникација)
50.000,00 Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема (У
оквиру Финансијског плана Историјског архива
Пожаревац за 2022. годину, на Економску
класификацију 5122 – Административна
опрема)
III
Средства из тачке I овог Решења
исплатити са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Програмска
класификација 1201-0001 ПА:Функционисање
локалних установа културе, Функција 820 –
Услуге културе,
50.000,00
динара
Позиција
185,
Економска класификација 421 – Стални
трошкови (У оквиру Финансијског плана
Историјског архива Пожаревац за 2022. годину,
са Економске класификације 4214 – Услуге
комуникација)
50.000,00 Позиција 195, Економска
класификација 512 – Машине и опрема (У
оквиру Финансијског плана Историјског архива

5.мај 2022.

Пожаревац за 2022. годину, са Економске
класификације 5122 – Административна
опрема).
IV
За реализацију Решења задужује се
Одељење за буџет и финансије.
V
Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. априла 2022. године		
Број 09-06-51/2022-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 28. априла 2022. године, разматрало је
захтев Одељења за имовинско-правне послове
Градске управе Града Пожаревца број: 07-46417/2022 од 27.4.2022. године, за обезбеђење
финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 27.4.2022.
године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4.
Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана
82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(“Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18, 12/18-исправка и 10/19), 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) члана
23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 14/21), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за
имовинско-правне послове Градске управе Града
Пожаревца број: 07-464-17/2022 од 27.4.2022.
године, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца од
27.4.2022. године, за обезбеђење финансијских
средстава, и ОДОБРАВАЈУ се средства у
укупном износу од 336.000,00 динара за закуп
земљишта за потребе формирања привременог
паркинг простора за потребе проширене
слободне зоне „Смедерево“ на подручју Града
Пожаревца на локацији некадашње шећеране у
улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком

5.мај 2022.

о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/21) у оквиру Раздела 5–Градска управа,
Програма 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 06020009, Програмске активности: Текућа буџетска
резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Позиције
166, Економске класификације 499 - Средства
резерве, Извора финансирања 01 - Општи
приходи и примања буџета, и иста распоредити
у оквиру Раздела 5 – 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
144, Економске класификације 421-Стални
трошкови, Извора финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину на
следећи начин:

за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15
- Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, Програмске активности: Текућа
буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске
класификације 499 - Средства резерве, Извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације 0602-0001, Програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Страна
212 - Број
СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2022. Извора
Функције
130 –7 Опште јавне
услуге, Позиције
144, Економске
класификације 421-Стални 5.мај
трошкови,
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 2022. годину на следећи начин:
Програмска
Извор
Економск
Износ у
класификациј Функција
Назив конта
финансира
а клас.
динарима
а
ња
Закуп осталог простора / Закуп
земљишта за потребе формирања
привременог паркинг простора за
потребе проширене слободне зоне
0602-0001
130
421619
01
336.000,00
„Смедерево“ на подручју Града
Пожаревца на локацији некадашње
шећеране у улици Ђуре Ђаковића
у Пожаревцу
УКУПНО:

4.

336.000,00

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

4. За реализацију Решења задужује се Одељење
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
5.
Диспозитив
овогГрадске
решења објавити
„Службеном
гласнику
Града
Пожаревца“
за буџет
и финансије
управе уГрада
101/11,
93/12,
62/13,
63/13 – исправка, 108/13,
Пожаревца.
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17,
У Пожаревцу, 28. априла 2022. године
Број 09-06-55/2022-2
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/215. Диспозитив овог решења објавити у
др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
ГРАДОНАЧЕЛНИК
У Пожаревцу, 28. априла 2022. године		
Градског већа Града Пожаревца („Службени
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 09-06-55/2022-2
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ бр. 14/21), донело следеће
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Р Е Ш Е Њ Е
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
с.р.
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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Градско веће Града Пожаревца на
седници одржаној 28. априла 2022. године,
разматрало је захтев Одељења за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца,
број: 09-40-999/2022-1 од 19.4.2022. године, за
обезбеђење додатних финансијских средстава,
са мишљењем Одељења за буџет и финансије
од 20.4.2022. године, те је на основу члана 69.
став 2. и став 4. Закона о буџетском систему

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за
друштвене делатности Градске управе Града
Пожаревца, број: 09-40-999/2022-1 од 19.4.2022.
године, са мишљењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
од 20.4.2022. године, за обезбеђење додатних
финансијских средстава, и ОДОБРАВАЈУ се
средства у укупном износу од 500.000,00 динара
за набавку пакета хране за социјално угрожено
становништво.
2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
14/21) у оквиру Раздела 5–Градска управа,
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Одељење
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буџет
и
финансије
Градске
управе
Пожаревца.
Града Пожаревца.
5.

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

5. Диспозитив овог решења објавити у
У Пожаревцу,
априла
2022. године
„Службеном
гласнику 28.
Града
Пожаревца“.

Број 09-06-55/2022-13

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број 09-06-55/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
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Градско веће Града Пожаревца на седници
одржаној 29. априла 2022. године, разматрало
је захтев начелника Градске управе Града
Пожаревца број: 01-40-1047/2022 од 27.4.2022.
године, са изјашњењем Одељења за буџет и
финансије Градске управе Града Пожаревца
од 28.4.2022. године, те је на основу члана 69.
став 2. и став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и
118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца (“Службени гласник Града
Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и
3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 14/21), донело следеће
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

5.мај 2022.

160 - Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиције 166, Економске
класификације 499 - Средства резерве, Извора
финансирања 01 - Општи приходи и примања
буџета, и иста се могу распоредити у оквиру у
оквиру Раздела 5 - 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 146, Економске
класификације 423-Услуге по уговору, Извора
финансирања 01- Општи приходи и примања из
буџета.
3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења
распоредити у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2022. годину у
оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске класификације 06020001, Програмске активности – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
Функционалне класификације 130 – Опште
јавне услуге, Извора финансирања 01- Општи
приходи и примања из буџета, Економске
класификације 423621–Угоститељске услуге„Сусрети матичара Србије 2022.“.

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника
Градске управе Града Пожаревца број: 01-401047/2022 од 27.4.2022. године, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе
Града Пожаревца од 28.4.2022. године за
обезбеђење додатних средстава, и ОДОБРАВАЈУ
се средства у укупном износу од 50.000,00
динара на име трошкова угоститељских услуга
за организовање годишње прославе „Сусрети
матичара Србије 2022.“.

4. За реализацију овог решења задужује
се Одељење за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца.

2. Средства из тачке 1. овог решења
обезбедити из средстава предвиђених Одлуком
о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у
оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програма 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмске
класификације
0602-0009,
Програмске
активности: Текућа буџетска резерва, Функције

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

5. Диспозитив овог решења објавити у
„Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29. априла 2022. године		
		
Број 09-06-57/2022-2

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике
с.р.
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КОМИСИЈА ЗА СПОРТ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
На основу члана 1. и члана 22. став 1.
и 2. Правилника о одобравању средстава и
финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на подручју
Града Пожаревца, („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 12/17, 26/20, 16/21 и 5/22),
Комисија за спорт Града Пожаревца на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА
ПОСЛОВНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПОРТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
У Пословнику о раду Комисије за спорт
Града Пожаревца (,,Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 5/20), у члану 3. став 2. речи:
“четири члана“ замењују се речима: „пет
чланова“ .
Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи:
„Комисија у вршењу послова из свог делокруга
рада који су утврђени Решењем Градског већа
Града Пожаревца, доноси одлуке, закључке,
препоруке и друга акта у складу са Законом
о спорту, Статутом Града и Правилником
о одобравању средстава и финансирању
програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на подручју Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
12/17, 26/20, 16/21 и 5/22)“.
Члан 3.
Овај Пословник ступа на снагу даном
доношења и исти објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 28. априла 2022. године
Број 011-66-30/2022-1
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
Милан Јовић,
мастер проф. физичког васпитања и спорта,
с.р.
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Издавач: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца
редакција: Одељење за послове органа Града и информационе технологије
Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2,
тел: 539-670, тираж броја 7 - 35 примерака.

5.мај 2022.

